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ΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΕΚΔΟΤΗ 

  

Του Αντιστρατήγου ε.α. Η. ΚΑΖΟΥΚΑ 

  

  

     Καταλυτική συνιστώσα του δημογραφικού προβλήματος, το οποίο αντιμετωπίζει 

η σύγχρονη Ελλάς με δισοίωνες εθνικές προοπτικές, είναι και η θνησιμότης. 
     Αναμφισβήτητα λόγω κληρονομικότητος, κλίματος, διατροφής και της σύγχρονης 

υγειονομικής υποστήριξης, ο μέσος όρος της προσδόκιμης ηλικίας του νεοέλληνα έχει φθάσει 

στις πρώτες θέσεις μεταξύ των λαών των χωρών μελών της ΕΕ. 

     Η θνησιμότης όχι μόνο λόγω γήρανσης, αυτή αποτελεί και τη φυσική κατάληξη της 

ανθρώπινης ύπαρξης, επιβαρύνεται ιδιαίτερα και από άλλες αιτίες με κυριότερη τους θανάτους 

λόγω τροχαίων ατυχημάτων. 

     Σύμφωνα με ευρωπαϊκά στατιστικά στοιχεία η χώρα μας, μεταξύ των εταίρων, χωρών 

μελών της ΕΕ, κατέχει την πρώτη θέση σε θανάτους λόγω τροχαίων ατυχημάτων. 

     Κατ΄έτος της τελευταίας δεκαετίας, ο μέσος όρος θανάτων, λόγω τροχαίων ατυχημάτων, 

αγγίζει τα δύο χιλιάδες άτομα με περίπου δεκαπλάσιο αριθμό τραυματιών-αναπήρων. Τόσες 

απώλειες δεν άφησε στο Ιράκ ο τελευταίος πόλεμος. Τα περισσότερα των θυμάτων των 

τροχαίων ατυχημάτων είναι νέοι άνθρωποι, παραγωγικοί και ενεργοί πολίτες. Άνθρωποι δια 

εργασία, οικογένεια και προσφορά. Ζωτικό κομμάτι του πληθυσμού. 

     Σοβαρό το πρόβλημα των τροχαίων ατυχημάτων, το οποίον πέραν του ό,τι επιβαρύνει 

αναπόδραστα τη δημογραφική σύνθεση του πληθυσμού της χώρας, προκαλεί δυσμενείς 

επιπτώσεις στην οικονομία, στην ασφάλεια και στην άμυνα, στην κοινωνία, στη σύνθεση και 

στην ποιότητα του πληθυσμού της χώρας. 

     Σκεφθείτε πως χάνεται ετησίως στους ελληνικούς δρόμους μία περίπου Ταξιαρχία Στρατού 

Ξηράς ή καταποντίζεται από το χάρτη μία κωμόπολη. 

     Αξίζει, λοιπόν, μία πρώτη προσέγγιση, και σε όση έκταση επιτρέπει ο διατιθέμενος χώρος, 

δια να φανούν οι παρακάτω κατηγορίες των αιτίων πρόκλησης των τροχαίων ατυχημάτων : 

• Η κακή κατάσταση των οδών από πλευράς κατασκευής και συντήρησης, σε ό,τι αφορά 

το οδόστρωμα, τις κλίσεις, τη σήμανση, τις λωρίδες, το φωτισμό, τη χωρητικότητα και 

τα πεζοδρόμια. 

• Ο αυξημένος αριθμός και η κακή ποιότης (παλαιότης, συντήρηση) των 

κυκλοφορούντων οχημάτων στους ελληνικούς δρόμους. 

• Η άγνοια και η μη τήρηση των κανόνων του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. 

• Ο χαλαρός έλεγχος των αρμοδίων δημοσίων λειτουργών που εμπλέκονται στο σύστημα 

οδηγός-όχημα-κίνηση, η ανεπαρκής εκπαίδευση, η ασυνέχεια και η ασυνέπεια των 

λαμβανομένων μέτρων. 

• Ο εγωϊστικός χαρακτήρας του Έλληνα, σε συνδυασμό με την ελλιπή κυκλοφοριακή 

αγωγή, την ευμάρεια και τον νεοπλουτισμό, οδηγούν σε πράξεις ασεβείας προς τον 

συμπολίτη, καταπατώντας τους κανόνες του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. 

• Η δυσχέρεια δια την αποκάλυψη και την τιμωρία των παραβατών του κώδικα οδικής 

κυκλοφορίας, λόγω της κακώς εννοουμένης αλληλεγγύης προς το συνάνθρωπο και της 

αμφίδρομης έλλειψης εμπιστοσύνης πολίτη-κράτους. 

• Η γενική αδυναμία επιβολής και εφαρμογής αυστηρών μέτρων, που επιτείνεται  λόγω 

του γενικού προβλήματος της εντοπιότητος και του αμεταθέτου, που οδηγούν έως και 

τη συναλλαγή ελεγχόντων και ελεγχομένων. 

• Η αδιαφορία προς τα κοινά και σοβαρά και η μετάθεση των ευθυνών στον κανένα και 

στην ανύπαρκτη πολιτεία. 

• Η μαζική είσοδος μεταναστών με χαμηλή κυκλοφοριακή αγωγή, με κακής ποιότητος 

οχήματα, επέτειναν τα ήδη υπάρχοντα αντίστοιχα προβλήματα. 
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• Τέλος, η μη συμμόρφωση προς τις ευρωπαϊκές οδηγίες-κατευθύνσεις σ΄ό,τι αφορά 

οχήματα και οδούς. 

  

Όλα τα παραπάνω συντελούν στην οξύτητα του προβλήματος των τροχαίων ατυχημάτων. 

Επιβάλλεται η λήψη μέτρων από την πολιτεία δια την άμεση και ριζική επίλυσή του. Διότι, 

όσο ανάλγητο και απρόσωπο να είναι το κράτος, δεν είναι νοητό να λαμβάνει μέτρα δια την 

αύξηση της προσδόκιμης ηλικίας και να μη συγκινείται δια τους αδικοχαμένους νέους, 

ενεργούς και παραγωγικούς πολίτες του. 

Τα παραπάνω αναφερόμενα αίτια μπορούν να αρθούν με δυναμική κρατική παρουσία και 

εκπόνηση συντόνου προγράμματος, στα πλαίσια της πρόληψης και βασικώς με την ατομική 

συνδρομή. Αναγκαιούν ατομική και συλλογική ευαισθησία και προπαντός θέληση. 

Το κράτος έχει χρέος να προστατεύει τους πολίτες του και να είναι αυστηρό, όπου αυτό 

συμβάλλει στο συλλογικό συμφέρον. Η ασυδοσία δεν είναι ελευθερία και δεν καλλιεργεί 

δημοκρατική συνείδηση στον πολίτη. Η Σωκράτεια συμμόρφωση προς τις επιταγές του νόμου 

είναι βασική υποχρέωση του πολίτη, αλλά και αναγκαία οφειλή του κράτους δια την 

εξασφάλιση του περί δικαίου αισθήματος των πολιτών, της κοινωνικής συνοχής και της 

λειτουργίας του. 

Εξ αφορμής των παραπάνω σκέψεων και επ΄ευκαιρία των θερινών διακοπών, εύχομαι σε 

όλους καλά ταξείδια, προσεκτικές μετακινήσεις με ασφαλή μέσα, δια καλή αντάμωση και 

συνέχεια τον Σεπτέμβριο. 

  



4 

 

ΕΛΛΗΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

  

«Ένας Εθνικός Κίνδυνος» 

  

Του Αντιστρατήγου ε.α. Χ. ΜΟΥΣΤΑΚΗ 

Επιτίμου Διοικητού 1ης Στρατιάς 

  

  

     Η απόφαση της Κυβερνήσεως για την παραχώρηση της Ελληνικής υπηκοότητος 

στους Βορειοηπειρώτες έχει προκαλέσει την ισχυρή αντίδραση της 

αντιπολιτεύσεως, λόγω της πικρής εμπειρίας παρομοίων Ελληνοποιήσεων κατά την 

προεκλογική περίοδο των εκλογών του 2000. 

     Η απόφαση αυτή, ανεξαρτήτως αν έχει εθνικά κίνητρα,όπως ισχυρίζεται η 

Κυβέρνηση, ή κομματικά, όπως ισχυρίζεται η αντιπολίτευση, ενέχει σοβαρούς 

εθνικούς κινδύνους, οι οποίοι πρέπει να εξεταστούν με την δέουσα σημασία και 

προσοχή κι΄όχι βέβαια κατά την διάρκεια μιας προεκλογικής περιόδου, η οποία από 

μόνη της την καθιστά, εκ προοιμίου, διαβλητή. 

     Είναι γεγονός ότι οι Βορειοηπειρώτες αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα 

στην Ελλάδα. Η κατοχύρωση του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (ΕΔΤΟ), 

που έγινε το 1998 δεν τα έλυσε όλα. Πολλά από αυτά συνεχίζονται και σήμερα με 

σοβαρότερα,  την μη χορήγηση αδείας εξασκήσεως επαγγέλματος σε πτυχιούχους 

ΑΕΙ, την μη πρόσληψη στον δημόσιο τομέα, την αδυναμία συμμετοχής στις 

αθλητικές ομοσπονδίες (οι Ολυμπιονίκες έχουν Ελληνοποιηθεί), αλλά και τις 

δυσχέρειες διελεύσεως των συνόρων όταν θέλουν να επισκεφτούν τους τόπους τους, 

για την οποία απαιτείται μέχρι και τριήμερος αναμονή στα σύνορα τους θερινούς 

μήνες. Ακόμη και η ανανέωση των ΕΔΤΟ, που γίνεται κάθε τρία χρόνια, τους 

αναγκάζει σε ταπεινωτικές διαδικασίες. 

     Μία πιθανή Ελληνοποίηση θα επιλύσει όλα τα προβλήματα. Αυτό όμως 

ενδέχεται να δημιουργήσει και τεράστιους εθνικούς κινδύνους. Οι σοβαρότεροι από 

αυτούς είναι : 

Πρώτον  :    Ο πλήρης αφελληνισμός της Β. Ηπείρου. Αυτό μπορεί να γίνει είτε με 

πρωτοβουλία της Αλβανίας, η οποία θα έχει την δυνατότητα ή να τους αφαιρέσει 

την Αλβανική υπηκοότητα, ή να τους θέσει θέμα επιλογής της μιας, οπότε η 

πλειοψηφία θα επιλέξει την Ελληνική, είτε με πρωτοβουλία των ιδίων, οι οποίοι, 

αφού πάρουν την υπηκοότητα θα εγκατασταθούν μονίμως στην Ελλάδα. Αυτό θα 

έχει ως συνέπεια και την πώληση ή αρπαγή των περιουσιών τους. Είναι πρόσφατο 

το παράδειγμα των Ελληνοποντίων των χωρών της πρώην Σοβιετικής Ένωσης και 

ιδίως της Γεωργίας, των οποίων η παλιννόστηση στην Ελλάδα είχε σαν αποτέλεσμα 

την αρπαγή των περιουσιών τους και τον οριστικό ξεριζωμό τους. 

     Η πρώτη περίπτωση, όπως ισχυρίζεται η Κυβέρνηση μπορεί να αντιμετωπιστεί 

με διμερή συμφωνία, η οποία θα απαγορεύει στα Τίρανα την αφαίρεση της 

Αλβανικής υπηκοότητος από τους Βορειοηπειρώτες. Η Αλβανία όμως, με την μέχρι 

τώρα συμπεριφορά της, έχει αποδείξει ότι δεν σέβεται τέτοιες συμφωνίες, αν δεν 

είναι πολύ ισχυρές. 
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     Η δεύτερη όμως περίπτωση, δηλαδή η μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα και το 

οριστικό ξερίζωμα από την Β.Ήπειρο, δεν αντιμετωπίζεται ούτε με νόμους, ούτε με 

την επίκληση του εθνικού φιλότιμου και γι΄αυτό πολύ σύντομα θα επιφέρει τον 

οριστικό αφελληνισμό της Β.Ηπείρου, που θα είναι εθνικό έγκλημα. 

     Δεύτερον :  Είναι ενδεχόμενο η Αλβανία να ζητήσει στο μέλλον την χορήγηση 

της Ελληνικής υπηκοότητος σε όλους τους Αλβανούς που ζουν στην Ελλάδα, που 

είναι 

περίπου 700.000. Έτσι θα δημιουργηθεί και επισήμως Αλβανική μειονότητα, η 

οποία συνεργαζόμενη με την αντίστοιχη Μουσουλμανική της Θράκης, θα μπορεί να 

επηρεάζει τις πολιτικές εξελίξεις στη χώρα μας, αφού και οι δύο μαζί θα 

εκπροσωπούν περισσότερο από το 10% του εκλογικού σώματος. 



6 

 

     Τρίτον : Η Ελληνοποίηση των 

Τσάμηδων και η αμνήστευση των εθνικών τους εγκλημάτων, είναι άλλωστε 

γνωστές οι πιέσεις της Αλβανίας για την επιστροφή των περιουσιών τους. Αυτό θα 

προκαλέσει ενδεχομένως την αντίδραση του πληθυσμού της Ηπείρου που έχει 

υποφέρει από την συμπεριφορά τους. 

     Πέραν των τριών αυτών σοβαρών κινδύνων είναι ενδεχόμενο : 
• Να Ελληνοποιηθούν πολλά μέλη της Αλβανικής μαφίας, όπως έγινε και με τον 

υπόκοσμο της πρώην ΕΣΣΔ και να δημιουργηθούν τεράστια προβλήματα τάξεως και 

ασφαλείας. 
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• Να αποκτήσουν διαβατήριο χιλιάδες Αλβανοί, με την μεσολάβηση των γνωστών 

κυκλωμάτων της διαφθοράς, οι οποίοι δεν έχουν καμιά Ελληνική καταγωγή. 

• Να ματαιωθεί η προσπάθεια της ΕΕ για την απογραφή του Αλβανικού πληθυσμού με 

βάση την εθνικότητα, το θρήσκευμα και τις περιουσίες. 

Εν όψει αυτών των κινδύνων η ορθότερη λύση είναι η άμεση, με νομοθετική 

ρύθμιση, αντιμετώπιση των προβλημάτων των Βορειοηπειρωτών, που αναφέρονται 

πιο πάνω. Το θέμα της χορηγήσεως της ιθαγενείας πρέπει να αντιμετωπισθεί με 

σοβαρότητα και ψυχραιμία σε βάθος χρόνου και εκτός φυσικά προεκλογικής 

περιόδου. Οι οποιεσδήποτε αποφάσεις να ληφθούν με διακομματική συναίνεση, 

αφού πρώτα μελετηθούν ενδελεχώς οι κίνδυνοι που προαναφέρθηκαν και πιθανώς 

κάποιοι ακόμη, όπως π.χ. το ενδεχόμενο η Ελληνοποίηση των Βορειοηπειρωτών να 
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αποτελέσει κακό προηγούμενο για παρόμοιο αίτημα των Σλαβομακεδόνων που ζουν 

στα Σκόπια.  
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ΤΟ ΣΤΑΛΙΝΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ 50 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ ΤΟΥ, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

  

Του Δ.Ι. ΔΙΑΚΙΔΗ 

Δρ. Ν., Ι.Ι.Α.Ρ. (Paris), I.H.E.E. (Strasbourg) 

  

  

Στις 5 Μαρτίου 2003 συμπληρώθηκαν 50 χρόνια [1] από 

τον θάνατο του Ιωσήφ Βησαριόνοβιτς Τζουγκασβίλι, που 

έγινε γνωστός στην ιστορία ως Στάλιν, όπως ήταν το 

πλήρες όνομα του ανθρώπου που έγινε γνωστός στην 

σύγχρονη διεθνή πολιτική ως ο θεμελιωτής του 

μεγαλύτερου σε έκταση κράτους στον πλανήτη, της 

Ένωσης των Σοσιαλιστικών Σοβιετικών Δημοκρατιών 

(ΕΣΣΔ) μέχρι το 1990, οπότε και διαλύθηκε. Διαδέχθηκε 

τον αρχηγό της Οκτωβριανής Επανάστασης, το 1917, τον 

Λένιν, για τον οποίον λέγεται ότι πριν το τέλος της ζωής 

του, εξέφραζε αμφιβολίες αν ο Στάλιν ως διάδοχός του θα 

μπορούσε να ολοκληρώσει τις διαδικασίες υλοποίησης της 

σοσιαλιστικής επανάστασης λόγω της σκληρότητας του 

χαρακτήρος του, όπως από τότε είχε ήδη αρχίσει να 

διαφαίνεται. 

     Στα χρόνια τα οποία επακολούθησαν στην ΕΣΣΔ  από 

το Σαλινικό καθεστώς διαπράχθηκαν άγριες εκκαθαρίσεις σχεδόν όλων εκείνων που 

πρωτοστάτησαν στην κατάλυση του Τσαρικού καθεστώτος και πραγματοποίησαν την 

Οκτωβριανή Επανάσταση αλλά και πρωτοφανείς ωμότητες εις βάρος του άμοιρου Σοβιετικού 

λαού. 

     Υπολογίζεται ότι από την εγκαθίδρυση του Σοβιετικού καθεστώτος, μέχρι το θάνατο του 

Ι.Β. Στάλιν στις 3 Μαρτίου 1953, στην ΕΣΣΔ, 20 εκατ. άτομα απεβίωσαν από τις κακουχίες 

και την πείνα, 21 εκατ. χάθηκαν από τις εκκαθαρίσεις και τις εξορίες στα στρατόπεδα 

συγκέντρωσης και άλλα 20 εκατ. χάθηκαν στις εχθροπραξίες που έγιναν μετά την επίθεση των 

Χιτλερικών στρατευμάτων. 

Ο Ρώσος συγγραφέας Αλ. Σολζενίτσιν, στη δεκαετία του 1970 με το βιβλίο του 

«Αρχιπέλαγος Γκουλάγκ», δίνει μία συγκλονιστική κατάσταση των συνθηκών που 

επικρατούσαν στις φυλακές και τα στρατόπεδα συγκέντρωσης μέχρι την εποχή του Χρουτσώφ. 

Δηλαδή σ΄ένα χρονικό διάστημα μιας «στατιστικής» γενιάς, στην ΕΣΣΔ χάθηκαν 60 εκατ. 

άτομα, αριθμός πρωτοφανής για τα παγκόσμια ιστορικά δεδομένα. Αυτό το γεγονός είχε 

οδυνηρές επιπτώσεις στο σύστημα αναπαραγωγής του ανθρώπινου δυναμικού της ΕΣΣΔ. 

Θυμάμαι, πριν από τη διάλυση της ΕΣΣΔ, σε μια δεξίωση, στην Πρεσβεία της Αλγερίας, 

στην Αθήνα, για την εθνική τους γιορτή, συνομιλώντας σ΄ένα  «πηγαδάκι», ακούσαμε με 

έκπληξη τον τότε Στρατιωτικό Ακόλουθο της ΕΣΣΔ, έναν Αντισυνταγματάρχη του Στρατού 

Ξηράς, να λέει στους συνομιλητές του, ότι από τις απώλειες σε ανθρώπινο δυναμικό κατά τη 

διάρκεια του Β΄Παγκοσμίου Πολέμου, οι Ένοπλες Δυνάμεις τους είχαν προβλήματα να 

καλύψουν τις θέσεις στελεχών στους Ανώτατους βαθμούς με αποτέλεσμα οι προαγωγές, να 

γίνονται εκείνη την εποχή από τον βαθμό του Συνταγματάρχη σε δύο χρόνια, αμέσως στο 

βαθμό του Υποστρατήγου, παραλείποντας το βαθμό του Ταξιάρχου, που ως γνωστόν αποτελεί 

την πρώτη ουσιαστική στρατηγική βαθμίδα των Ανώτατων βαθμών των Ενόπλων Δυνάμεων 

των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου. 

Ο Β΄Παγκόσμιος Πόλεμος και κυρίως η Γερμανική επίθεση κατά της ΕΣΣΔ, κατέλαβε εξ 

απίνης το Σταλινικό καθεστώς. Είχαν προηγηθεί οι μεγάλες εκκαθαρίσεις πολιτικών και 

http://www.elesme.gr/elesmegr/periodika/t16/t16_2.htm#_ftn1
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στρατιωτικών στελεχών του καθεστώτος. Κυριότερο θύμα ο Στρατάρχης Τουχατσέφσκυ, ο 

αποκαλούμενος και «ο Κόκκινος Ναπολέων». Αιτία της ενέργειας αυτής, οι υποψίες ότι είχε 

επαφές με τις Μυστικές Χιτλερικές Στρατιωτικές Υπηρεσίες. Η άλλη εκδοχή, η και 

επικρατέστερη, ότι ο Τουχατσέφσκυ ετοίμαζε πραξικόπημα, είναι πιο αποδεκτή για τους 

παρακάτω λόγους : 

Ο Τουχατσέφσκυ, κατήγετο από επιφανή αριστοκρατική οικογένεια του Τσαρικού 

καθεστώτος, με δεδηλωμένα αντιγερμανικά αισθήματα. Ήταν ο κυριότερος εκπρόσωπος των 

απόψεων και των τάσεων που ήταν καθολικά αντιτιθέμενες στη βελτίωση των σχέσεων με την 

Χιτλερική Γερμανία, που για ένα μικροδιάστημα υιοθέτησε το Κρεμλίνο για μια ευκαιριακή 

ίσως προσέγγιση με την ψευδαίσθηση, ότι θα κέρδιζε χρόνο για να ανασυντάξει τις δυνάμεις 

του. 

Αποτελούσε μία από τις ελάχιστες παρόμοιες περιπτώσεις, η άλλη μεγάλη αριστοκρατική 

οικογένεια που προσεχώρησε στους μπολσεβίκους ήταν η πριγκηπική οικογένεια των 

Σκριάμπιν μέλη της οποίας διακρίθηκαν ως μουσικοί στην Τσαρική Ρωσία και της οποίας 

μέλος της προσεχώρησε στους μπολσεβίκους και έγινε αργότερα γνωστός ως Υπουργός 

Εξωτερικών του Στάλιν με το επαναστατικό ψευδώνυμο Μολότωφ (που Ρωσικά σημαίνει 

σφυρί). 

Με την έναρξη του Β΄Παγκοσμίου Πολέμου ο Στάλιν ανέλαβε και την ηγεσία του Κόκκινου 

Στρατού. Οι υπερασπιστές του Λένινγκραντ και του Στάλινγκραντ και η μετέπειτα εξέλιξη των 

γεγονότων δημιούργησαν τον θρύλο του «Μεγάλου Στρατηλάτη». 

Στη διάρκεια του πολέμου, παρά τις προτάσεις του ΚΚΣΕ, αρνήθηκε να φύγει από τη 

Μόσχα και να μετακινηθεί με τους επιτελείς του ανατολικά από τα Ουράλια. Έστειλε τον 

πρωτότοκο γιο του να πολεμήσει σαν απλός στρατιώτης στο ανατολικό μέτωπο. 

Τα ίδια φαινόμενα όμως είχαμε και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Όταν πρότειναν στην Βασιλική 

οικογένεια της Αγγλίας να μεταβούν στον Καναδά, με την έγκριση του Τσώρτσιλ, αρνήθηκαν 

και παρέμειναν στο Λονδίνο που την εποχή εκείνη ανηλεώς βομβαρδιζόταν από την 

Λουφβάφε. Ο Τσώρτσιλ έστειλε τον πρωτότοκο γιό του και αυτός να πέσει με αλεξίπτωτο 

στην κατεχόμενη Γιουγκοσλαβία. Όταν η μονάδα που υπηρετούσε ο γιός του Στάλιν 

αιχμαλωτίσθηκε από τους Γερμανούς, δεν μπορούσαν να το πιστέψουν, ότι μεταξύ των 

αιχμαλώτων που έπιασαν ήταν και ο γιός του Στάλιν που πολεμούσε σαν απλός στρατιώτης 

στο Ρωσικό στρατό. Το Γερμανικό επιτελείο πρότεινε στη Σοβιετική στρατιωτική ηγεσία, να 

τον ανταλλάξουν με τρεις αιχμαλώτους Γερμανούς Στρατηγούς. Ο Στάλιν το αρνήθηκε. 

Μείωσαν την προσφορά τους σε δύο Στρατηγούς, πάλι ο Στάλιν αρνήθηκε. Τελικά πρότειναν 

την ανταλλαγή του με ένα Γερμανό Στρατηγό. Ο Στάλιν διεμήνυσε τελικά : «Δεν αλλάζω έναν 

απλό Ρώσο στρατιώτη με έναν Γερμανό Στρατηγό». Ο γιός του παρέμεινε έγκλειστος σε 

Γερμανικό στρατόπεδο αιχμαλώτων και τελικά απεβίωσε πριν από το τέλος του Β΄Παγκοσμίου 

Πολέμου. 

Ο Στάλιν στη διάρκεια του πολέμου στηρίχθηκε στο Σοβιετικό Στρατό, ανέπτυξε το 

πατριωτικό αίσθημα και τόνωσε το θρησκευτικό φρόνημα του Σοβιετικού λαού σε συνεργασία 

με τον Πατριάρχη της Μόσχας. Υπήρχε κράτος-διοίκηση. Τα Γερμανικά στρατεύματα ήταν 

20 χιλιόμετρα έξω από τη Μόσχα, και στην πρωτεύουσα είχαν οργανωθεί και γίνονταν αγώνες 

για πρωτάθλημα στο σκάκι. Όποιες χώρες απελευθέρωνε ο Σοβιετικός στρατός από τα 

Γερμανικά στρατεύματα με βάση τις εκθέσεις-προτάσεις Αξιωματικών ότι είχε σχέση με το 

Ορθόδοξο Δόγμα μεταβιβαζόταν στη δικαιοδοσία του Ορθόδοξου Πατριαρχείου Μόσχας. 

Παραφράζοντας την περίφημη εξίσωση του Λένιν  : 

     «Σοβιέτ + εξηλεκτρισμός = Κομμουνισμός» θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτή 

μεταλλάχθηκε ως 

     «Σοβιέτ + Ρωσικός Στρατός (με την ευρεία έννοια του όρου) = Ρωσικο-σταλινικού τύπου 

Σοσιαλισμός» [2] 

  

http://www.elesme.gr/elesmegr/periodika/t16/t16_2.htm#_ftn2
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[1] Με τη συμπλήρωση 50 χρόνων από τον θάνατο του Ιωσήφ Στάλιν, σχεδόν όλες οι μεγάλες Ευρωπαϊκες 

εφημερίδες αναφέρθηκαν σ΄αυτό το γεγονός, ενώ ορισμένες κυκλοφόρησαν και ειδικά αφιερώματα, όπως η 

Γαλλική «LE MONDE». Ειδικά για τη Γαλλία θα πρέπει να σημειωθεί ότι, στο Παρίσι, υπάρχει και στάση στο 

Γαλλικό υπόγειο σιδηρόδρομο (METRO) που φέρει το όνομα ΣΤΑΛΙΝΓΡΑΝΤ, προς τιμήν της πόλης, που 

ονομάσθηκε έτσι σαν ένδειξη ευγνωμοσύνης στην προσωπικότητα του Στάλιν, που έγινε σύμβολο αντίστασης 

του Ρωσικού λαού, λόγω των μαχών που διεξήχθησαν εκεί κατά τη διάρκεια του Β΄Παγκοσμίου Πολέμου και 

έγειραν την πλάστιγγα κατά των δυνάμεων του Άξονα γενικότερα και της ναζιστικής Γερμανίας ειδικότερα. 
[2] Και στην Ελλάδα όπως ήταν φυσικό το γεγονός αυτό δεν πέρασε απαρατήρητο. «Για τον Στάλιν θα χρειαζόταν 

μια βιβλιοθήκη», κάπως έτσι σχολίασε ο αρθρογράφος της «Καθημερινής» Αντ. Καρκαγιάννης το Σταλινικό 

φαινόμενο. Πιο πρόσφατα και το περιοδικό ΚΡΑΜΑ (βλ. Μάϊος 2003) με άρθρο του «50 χρόνια χωρίς τον 

Στάλιν» αναφέρεται στο ίδιο γεγονός και νομίζω ότι ενδιαφέρον είναι να λεχθεί και για μια εμφάνιση νεοσύστατης 

(;) πολιτικής ; κοινωνικής ; «κίνησης για ανανέωση του ΚΚΕ, 1918-1955» που αναφέρεται στον Νίκο Ζαχαριάδη,  

που τον θεωρεί ότι είναι ο μόνος γνήσιος ηγέτης του ΚΚΕ που εκπροσωπεί τον Σαλινικό δογματισμό. 

  

http://www.elesme.gr/elesmegr/periodika/t16/t16_2.htm#_ftnref1
http://www.elesme.gr/elesmegr/periodika/t16/t16_2.htm#_ftnref2
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Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΡΚΟΥΔΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΓΚΑΤΟΙΚΗΣΕΙ 

ΜΕ ΤΟΥΣ ΛΥΚΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 

  

Του Υποστρατήγου ε.α. Α. ΖΑΧΟΥΛΑ 

Οικονομολόγου, Προέδρου ΕΑΑΣ Νομού Λαρίσης 

  

  

  

Το καλοκαίρι του 1994 είχα την τύχη να 

συμμετάσχω σε μία οκταμελή ομάδα 

ανώτερων και ανώτατων αξιωματικών και 

να ταξιδέψω επί 20 ημέρες στην απέραντη 

Ρωσία. 

     Η διάθεση ενός μικρού αεροσκάφους 

από το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας μας 

επέτρεψε να επισκεφθούμε τις μεγαλύτερες 

πόλεις και να γνωρίσουμε περιοχές από τη 

Μαύρη Θάλασσα μέχρι την Σιβηρία. 

     Η απέραντη Ρωσική Αυτοκρατορία 

εκτείνεται σε 20 εκατομμύρια τετραγωνικά 

χιλ. από την Βαλτική μέχρι τον Ειρηνικό 

και από την Αρκτική ως τη Μαύρη 

Θάλασσα. 

     Στην απέραντη αυτή χώρα ζει ένας πληθυσμός 280 εκατομμυρίων κατοίκων, 

ένας Χριστιανικός Ορθόδοξος λαός, με τη δική του όμορφη κουλτούρα, που ξέρει 

να υπομένει, να καρτερεί τη βελτίωσή του και να ελπίζει σε ένα καλύτερο κόσμο. 

     Ο 21ος αιώνας σφράγισε την ψυχροπολεμική εποχή του παρελθόντος και 

συγχρόνως άνοιξε μια νέα περίοδο στη σύγχρονη ιστορία με νέους στόχους, 

καινούργιες επιδιώξεις και πρωτόγνωρες αντιλήψεις από τους λεγόμενους ισχυρούς 

του πλανήτη. 

     Στις ΗΠΑ πληθαίνουν τα γεράκια που υποστηρίζουν ότι θα πρέπει να αναλάβουν 

αυτοκρατορικό και συγχρόνως ιμπεριαλιστικό ρόλο στη διαμόρφωση ενός 

παγκόσμιου συστήματος με ηγεμονική δύναμη την ίδια. 

     Η 11η Σεπτεμβρίου αποτελεί την αφορμή για την αλλαγή της διάστασης που έχει 

σχέση με την αντιπαράθεση ΗΠΑ, Ενωμένης Ευρώπης, Ρωσίας, Κίνας. 

     Το πρόγραμμα των γερακιών συμβούλων του Προέδρου Μπους άρχισε με 

πόλεμο στο Αφγανιστάν και στο Ιράκ και ίσως έχουν την ίδια τύχη το Ιράν, η Συρία, 

η Βόρειος Κορέα, η Σαουδική Αραβία, η Υεμένη και θα έπεται συνέχεια. 

     Οι ίδιοι σύμβουλοι, σε μια βίλα στις όχθες της λίμνης του Κόμο, εξέθεσαν το 

πρόγραμμα της Ουάσιγκτον, με το οποίο θα αλλάξει ο ρους της ιστορίας, θα 

συγκεντρώσει όλη την ενέργεια του πλανήτη στα χέρια μιας και μόνο υπερδύναμης, 

σε ένα διεθνές περιβάλλον, ώστε να καταστήσει απέλπιδα την αντίσταση 

οιασδήποτε άλλης μεγάλης χώρας. 
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     Ακόμη και οι συντηρητικοί διανοούμενοι της Αμερικής πιστεύουν ότι οι ΗΠΑ 

είναι ήδη μια ηγεμονική δύναμη στον πλανήτη και απλώς, ο κίνδυνος σήμερα δεν 

είναι πλέον η κομμουνιστική ΕΣΣΔ, αλλά η διατήρηση ενός παγκόσμιου 

συστήματος, που να εξυπηρετεί τα συμφέροντά της, η αναχαίτιση μιας νέας τυχόν 

υπερδύναμης και η προστασία σημείων – κλειδιών για τα αμερικανικά συμφέροντα, 

όπως η Ευρώπη, η Νοτιοανατολική Ασία και η Μέση Ανατολή. 

     Η απουσία μιας δεύτερης μεγάλης υπερδύναμης, μετά και την κατάρρευση της 

κοινωνικοοικονομικής δομής της Ρωσίας και η εξάρτηση της Ευρώπης στο άρμα 

των ΗΠΑ συνηγορούν και επιταχύνουν σήμερα την παραπάνω επιδίωξη της 

Αμερικής. 

     Η Ρωσία από το 1992 άρχισε δειλά-δειλά να συνέρχεται. Η οικονομία της, μετά 

και τις θεσμικές αλλαγές στο πολιτικοοικονομικό της σύστημα σταθεροποιείται και 

η ανάπτυξη με ρυθμό 6-8% τα τελευταία τρία χρόνια ετησίως, την ευθυγραμμίζουν 

πλέον με τις οικονομίες των ανεπτυγμένων χωρών. 

     Η δημοκρατική Ρωσία αποτελεί πλέον αναπόσπαστο τμήμα του σύγχρονου 

παγκόσμιου γίγνεσθαι. 

     Η πολιτική αρκούδα άρχισε να δυναμώνει και να στέκεται δυναμικά στα πόδια 

της. Στα επόμενα τρία χρόνια θα παράγει οκτώ εκατομμύρια βαρέλια πετρέλαιο 

ημερησίως. Οι πηγές του φυσικού αερίου είναι ανεξάντλητες και η Ρωσία γίνεται 

πολύ γρήγορα η δεύτερη χώρα στον κόσμο παραγωγής πετρελαίου και η πρώτη στην 

παραγωγή φυσικού αερίου. 

     Σύμφωνα με την ανάλυση των «Astra-Times» η Ρωσία μετά την ολοκλήρωση 

κατασκευής των λιμανιών και των πετρελαϊκών της αγωγών, στην επόμενη 

πενταετία, θα καλύπτει πλήρως τις ανάγκες καυσίμων τόσο της Ιαπωνίας και της 

Κίνας, όσο και της Νοτιοανατολικής Ασίας. 

     Ο Πρόεδρος Πούτιν στη Γένοβα διεκδίκησε ήδη τη θέση της Ρωσίας στην ομάδα 

των G8. Έχει να τους προσφέρει, εκτός από την ενέργεια και την τεχνογνωσία που 

χρειάζονται οι περισσότερες από αυτές για τη συμμετοχή τους στην εκμετάλλευση 

του διαστήματος. 

     Το ΝΑΤΟ συζητά πλέον, σε στενή συνεργασία με τη Ρωσία, όλα τα σοβαρά 

θέματα που προκύπτουν και η θέση της αναβαθμίζεται και αποκτά ισότιμη 

μεταχείριση με τα 19 κράτη-μέλη. Στο εξής θα προτείνει, θα διαπραγματεύεται και 

θα συζητά στρατηγικά ζητήματα που αφορούν τις εστίες κρίσεων, την ανάπτυξη και 

αποστολή ειρηνευτικών δυνάμεων, τη διασπορά και την μείωση των πυρηνικών 

όπλων. 

     Ο Πούτιν επιζητεί στενότερες οικονομικές και πολιτικές σχέσεις με τους 

Ευρωπαίους ηγέτες και επαναλαμβάνει πως : «Με τις ΗΠΑ πρέπει να 

συνεργαζόμαστε και με την Ευρώπη να συνυπάρχουμε». 

     Ο Καγκελάριος της Γερμανίας Σρέντερ είχε δηλώσει τον Ιανουάριο του 2001 ότι 

: «Είναι αδιανόητη η οποιαδήποτε πρόοδος των Ευρωπαίων στα διαστημικά 

προγράμματα χωρίς τη συνεργασία με τη Ρωσία». 

     Η Ενωμένη Ευρώπη ως συλλογική οντότητα, μπορεί να χαρακτηρισθεί μεγάλη 

δύναμη. Τα κράτη-μέλη, ωστόσο, έχουν λιγότερη επιρροή στη διαμόρφωση του 

νέου παγκόσμιου συστήματος, όπως διαμορφώνεται σήμερα και ειδικότερα, όταν η 
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κακή οικονομική εικόνα που παρουσιάζουν ενδέχεται να αναδείξει για μια ακόμη 

φορά τις διαφορές και τις αδυναμίες που υπάρχουν στους κόλπους της. 

     Τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει, οι διαφορετικές στρατηγικές 

πολιτικές που ακολουθούνται από τις μεγαλύτερες χώρες, όπως Αγγλία, Γαλλία, 

Γερμανία και ο ρόλος του κομπάρσου στο θέατρο των ΗΠΑ, την καθιστούν ανίκανη 

να διαδραματίσει σπουδαίο στρατηγικό ρόλο στην παγκόσμια σκακιέρα. 

     Η έλλειψη ενιαίας εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής και η οικονομική της 

εξάρτηση από τις ΗΠΑ, ελλείψει πρώτων υλών, την περιθωριοποιούν και την 

καθιστούν ανήμπορη να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο. 

     Η Ε.Ε. θα πρέπει το ταχύτερο δυνατό, να αναλάβει τις ευθύνες της, γιατί χωρίς 

το φυσικό αέριο, τα πετρέλαια και την τεχνογνωσία της Ρωσίας θα παραμένει 

συνεχώς στο περιθώριο των εξελίξεων. Θα πρέπει να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία 

τώρα που η Ρωσία επανεξετάζει την ενεργειακή της πολιτική και την Ευρωασιατική 

προσέγγισή της. 

     Η καθυστέρηση ένταξης της Ρωσίας στην Ενωμένη Ευρώπη ίσως την ενθαρρύνει 

στην μελλοντική επέκταση προς την Κεντρική Ασία, αφού ήδη με την 

Κοινοπολιτεία Ανεξάρτητων Κρατών (ΚΑΚ) και τον Οργανισμό Συλλογικής 

Ασφάλειας (ΟΣΑ) ερωτοτροπεί προς την κατεύθυνση αυτή. 

     Η Ρωσία θα εκμεταλλευτεί την αστάθεια στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και 

θα ενισχύσει την παρουσία της στις αγορές της Ανατολής εκμεταλλευόμενη την 

πεινασμένη ενεργειακά Ιαπωνία και την άγονη σε καύσιμα Κίνα. 

     Η βεβιασμένη πρόσφατη ένταξη των δέκα φτωχών, μικρών κρατών στην ΕΕ 

μόνο προβλήματα προσθέτει στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, αφού μοναδικός τους 

στόχος είναι η οικονομική τους ενίσχυση σε βάρος της Ευρωπαϊκής ανάπτυξης που 

τα τελευταία χρόνια συρρικνώνεται ανησυχητικά. 

     Η Ρωσία πολύ γρήγορα θα καταστεί ενεργειακή υπερδύναμη και η άμεση ένταξή 

της στην ΕΕ θα προωθήσει την οικονομική ανάπτυξη, θα εξασφαλίσει την αμυντική 

θωράκιση των χωρών-μελών, θα επιτύχει την πρωτοποριακή και οικονομικοτεχνική 

ανάπτυξη και θα εξασφαλίσει στην ΕΕ μια εκρηκτική επενδυτική πολιτική για να 

παίξει πλέον πρωταγωνιστικό ρόλο στην παγκόσμια οικονομία. 

     Σε αντίθετη περίπτωση που η Ρωσία προσεγγίσει την Κίνα και αναλάβει ηγετικό 

ρόλο στην Ευρωασία, τότε ας μην αμφιβάλλουμε, η Ευρώπη θα συνεχίσει να 

συρρικνώνεται και να εξαρτάται πολιτικοστρατιωτικά και οικονομικά από τις ΗΠΑ. 

     Εκτιμώ πως η Ελλάδα θα πρέπει καταρχήν να συμφωνήσει με την κίνηση 

ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας που προτείνει η Γερμανία και όχι με τη 

συνομοσπονδία που οραματίζεται η Αγγλία, να επιδιώξει και να συμβάλει στην 

ένταξη της Ρωσίας στην ΕΕ, στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στο 

ΝΑΤΟ και στην ταχεία ένταξή της στον Ευρωστρατό. 

     Οι Ηνωμένες Πολιτείες, αν πράγματι ενδιαφέρονται για την καθολική πάταξη 

της διεθνούς τρομοκρατίας στον κόσμο και την πολιτικοοικονομική ανάπτυξη των 

κρατών θα πρέπει όχι μόνο να συνηγορήσουν αλλά και να συμβάλουν για την 

ένταξη της Ρωσίας στην ΕΕ και στο ΝΑΤΟ, ώστε με την συνεργασία να 

εξασφαλίσουν την παγκόσμια ειρήνη και ανάπτυξη. 
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     Η θέσπιση Ευρωπαϊκού Συντάγματος στην ΕΕ η μετεξέλιξη της Κομισιόν ή του 

Συμβουλίου Υπουργών σε κεντρική κυβέρνηση, η εκτεταμένη εφαρμογή της 

ενισχυμένης συνεργασίας και η θέσπιση κοινής εξωτερικής πολιτικής και 

ασφάλειας, θα πρέπει να αποτελέσουν για την Ευρώπη, πρωταρχικό και άμεσο 

στόχο, ώστε μαζί με την ένταξη της Ρωσίας, να παίξει το ρόλο μιας υπερδύναμης 

στη Νέα Τάξη Πραγμάτων. 

     Κλείνοντας θα ήθελα να επαναλάβω τη φράση του Καγκελάριου Σρέντερ. 

Η  Ευρώπη χρειάζεται τη Ρωσία, όπως ακριβώς και η Ρωσία χρειάζεται σήμερα την 

Ευρώπη. 
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ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 

  

Του Αντιστρατήγου ε.α. Γ. ΚΟΡΑΚΗ 

  

  

Στις 8 Απριλίου 1993 η Ελλάδα κατέθεσε 

σχετική αίτηση στη Διεθνή 

Τηλεπικοινωνιακή Ένωση (ITU) για να 

δοθεί άδεια αποστολής στο διάστημα 

τηλεπικοινωνιακού δορυφόρου. Με βάση το 

εθνικό πρόγραμμα που παρουσίασε τότε η 

χώρας μας, δόθηκε ως Ελληνική η τροχιακή 

θέση 39ο Ανατολικά. Με την παραχώρηση 

της αδείας η Ελλάδα ανέλαβε την συμβατική 

υποχρέωση να κάνει χρήση των 

διαστημικών δικαιωμάτων προκειμένου να 

κατοχυρωθούν. 

     Τα αίτια της μεγάλης καθυστέρησης του διαστημικού μας προγράμματος που 

παραλίγο θα μας κόστιζε την απώλεια της κατοχυρωμένης τροχιακής μας θέσεως θα 

τα προσπεράσω λέγοντας ότι για εννέα ολόκληρα χρόνια ο ελληνικός δορυφόρος 

είχε γίνει «UFO». Οι διαστημικές δραστηριότητες της χώρας στο χρονικό αυτό 

διάστημα ήταν ανύπαρκτες. Ως επίσημη δικαιολογία προβλήθηκε το γεγονός της 

έλλειψης αποτελεσματικού «συντονισμού συχνοτήτων» της ελληνικής τροχιακής 

θέσης 39ο Ανατολικά με τις γειτονικές χώρες και ιδιαίτερα με την Τουρκία, το 

Ισραήλ και τη Ρωσία. 

     Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορέσαμε να ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις μας 

παρά τις συνεχείς παρατάσεις, με αποτέλεσμα το μισό φάσμα συχνοτήτων, δηλαδή 

ένα σημαντικό άϋλο περιουσιακό στοιχείο της χώρας μας εκτάσεως 250 ΜΗΖ να 

μην είναι υπό ελληνική κυριαρχία. Η τελευταία προθεσμία που είχε δοθεί στη χώρα 

μας  ήταν η 14 Απριλίου 2003. 

     Κάτω από την ασφυκτική πίεση των χρονικών περιορισμών η παραχώρηση της 

θέσης μας στο διάστημα σε ιδιωτικό φορέα (με συμμετοχή βέβαια του δημοσίου) 

ήταν μονόδρομος. Το διαστημικό όνειρο έγινε πραγματικότητα, επιτέλους, στις 14 

Μαίου 2003 όπου στο Διαστημικό Κέντρο Ελέγχου της Astrotech στο Κέϊπ 

Κανάβεραλ εκτοξεύθηκε ο πρώτος Ελληνοκυπριακός δορυφόρος Hellas Sat στο 

διάστημα. 

     Η διαδικασία εκτόξευσης άρχισε με αγιασμό κατά την Χριστιανική Ορθόδοξη 

παράδοση που τελέσθηκε από τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής κ.κ. Δημήτριο. Ο 

δορυφόρος πήρε την οριστική θέση του μια εβδομάδα αργότερα. Η διάρκεια της 

ζωής του υπολογίζεται σε 15 χρόνια περίπου και οι πρώτες επίσημες εκπομπές θα 

εδίδοντο σε ένα μήνα. 

     Ο Hellas Sat δορυφόρος είναι από τους πλέον τεχνολογικά εξοπλισμένους και 

διαθέτει δύο σταθερές δέσμες με 18 αναμεταδότες για την κάλυψη της Ευρώπης και 
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δύο κινητές δέσμες με 12 αναμεταδότες για την κάλυψη της Μέσης Ανατολής, της 

Αφρικής και της Νοτιοανατολικής – Κεντρικής Ασίας. 

     Κάθε ένας αναμεταδότης έχει εύρος ζώνης 36 ΜΗΖ και παρέχει τη δυνατότητα 

παροχής μιας σειράς τηλεπικοινωνιακών και τηλεοπτικών υπηρεσιών όπως 

δορυφορικό Internet, υπηρεσίες διανομής ήχου και εικόνας, ψηφιακή δορυφορική 

τηλεόραση κ.λ.π. Επιτρέπει επίσης την εφαρμογή της τηλεϊατρικής, της 

τηλεκπαίδευσης και της τηλεργασίας. Αναβαθμίζει την επικοινωνία μεταξύ 

υπηρεσιών και λοιπών ενδιαφερομένων και θα συμβάλλει στην απρόσκοπτη 

αναμετάδοση των Ολυμπιακών Αγώνων. 

     Η εκτόξευση του δορυφόρου είναι ένα πολύ σημαντικό γεγονός που εισάγει την 

Ελλάδα και Κύπρο στις χώρες που έχουν παρουσία στο διάστημα και αποτελεί μια 

στρατηγική επιλογή με σημαντικά πλεονεκτήματα σε πολιτικό, οικονομικό και 

τεχνολογικό επίπεδο, ενώ παράλληλα δικαίωσε και την Κυπριακή Ομάδα 

Επιστημόνων που επόπτευε και καθοδηγούσε το διαστημικό πρόγραμμα. 

     Η Ελλάδα και η Κύπρος, με την εκτόξευση του δορυφόρου συγκαταλέγονται 

μεταξύ των χωρών που έχουν παρουσία στο διάστημα. Ανοίγει ο δρόμος για τις δύο 

χώρες να γίνουν μέλη της Ευρωπαϊκής Διαστημικής Υπηρεσίας, δηλαδή σε έναν 

από τους ελάχιστους ευρωπαϊκούς οργανισμούς που δεν είχαμε προσέγγιση. Η 

Ελλάδα και η Κύπρος συγκαταλέγονται μεταξύ των τεχνολογικά ανεπτυγμένων 

χωρών με «απόδειξη». 

     Με την αξιοποίηση των παρεχομένων υπηρεσιών ενισχύεται το διεθνές κύρος 

των δύο χωρών. 

Θα υπάρξουν οικονομικά οφέλη (τα οποία κατά βάση θα καρπωθεί ο ιδιωτικός 

φορέας) από ενοικίαση των υπηρεσιών του δορυφόρου. 

Θα δημιουργηθεί ένας νέος κύκλος εργασιών στο χώρο των ΜΜΕ, των 

τηλεπικοινωνιών, των ασφαλειών, των νομικών υπηρεσιών και γενικά στην 

παραγωγή, πώληση, διακίνηση συναφών υποστηρικτικών προϊόντων. 

Οι Ένοπλες Δυνάμεις θα ωφεληθούν από την εκμετάλλευση των 

τηλεπικοινωνιακών δυνατοτήτων του δορυφόρου. Η χρήση δορυφορικών 

τηλεπικοινωνιών εξασφαλίζει στο χρήση την πληροφοριακή επικράτηση στο πεδίο 

της μάχης. Ο Hellas Sat δημιουργεί προϋποθέσεις για ενιαίο «τηλεπικοινωνιακό» 

χώρο μεταξύ Ελλάδος και Κύπρου, για παροχή συνεχών διαλειτουργικών ισχυρών 

«δικτυοκεντρικών» επικοινωνιών χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς σε σταθερούς 

ή κινητούς χρήστες. Οι δορυφορικές επικοινωνίες προσφέρουν υψηλούς ρυθμούς 

μετάδοσης δεδομένων και υψηλή αντοχή σε περιβάλλον Ηλεκτρονικού Πολέμου 

και χαρακτηρίζονται από χαμηλή πιθανότητα εντοπισμού, παρεμβολής, 

ραδιογωνιομετρήσεις. Τα σημαντικά  και ιδιαίτερα πλεονεκτήματα των 

δορυφορικών επικοινωνιών αποτελούν πολλαπλασιαστή ισχύος για τις Ένοπλες 

Δυνάμεις. 

Θα παραθέσω στη συνέχεια πολύ επιγραμματικά κάποια στοιχεία διαστημικών 

δραστηριοτήτων της γειτονικής μας χώρας της Τουρκίας. Η Τουρκία στις 10 

Αυγούστου 1994 εκτόξευσε τον πρώτο της τηλεπικοινωνιακό δορυφόρο ενώ τον 

ίδιο χρόνο με το περιορισμένο σχετικά κεφάλαιο των 300 εκατομμυρίων δολαρίων 
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εξασφάλισε τις προϋποθέσεις για την δημιουργία εσόδων που χρηματοδοτεί μια 

ολόκληρη σειρά από διαστημικά προγράμματα. 

Όταν εμείς το 2001 για όγδοο χρόνο συνεχίζαμε τις «έντονες» προσπάθειες για 

την υλοποίηση του δύσμοιρου δορυφορικού μας προγράμματος η Τουρκία 

εκτόξευσε τον τρίτο της τηλεπικοινωνιακό δορυφόρο (στις 10 Ιανουαρίου 2001), 

τον Turksat 2A που από τους 32 αναμεταδότες του οι δύο έχουν διατεθεί για 

στρατιωτικές εφαρμογές. 

Η Τουρκία είναι η πέμπτη χώρα του ΝΑΤΟ που διαθέτει δορυφορικές 

στρατιωτικές επικοινωνίες ενώ ο τελευταίος της δορυφόρος είναι ο μεγαλύτερος που 

έγινε ποτέ στην Ευρώπη. Διαθέτει τέσσερις συνολικά θέσεις στο διάστημα (31ο, 41ο, 

50ο και 71ο ανατολικά). Το διαστημικό της πρόγραμμα επεκτείνεται και πέραν των 

δορυφορικών επικοινωνιών (απόκτηση δορυφόρου επιτήρησης, επίγειων σταθμών 

εδάφους και πρόσφατα επιδιώκει να εισαχθεί και στο χώρο κατασκευών 

δορυφόρων). 

Οι διαστημικές δραστηριότητες των δύο χωρών δεν είναι συγκρίσιμες. Η 

διασφάλιση των αποκλειστικών δικαιωμάτων στην πρόσβαση και χρήση της 

ονομαστικής τροχιακής θέσεως 39ο ανατολικά είναι ένα από τα πολλά 

χαρακτηριστικά παραδείγματα για σύγκριση ηγεσιών όλων των επιπέδων στις δύο 

χώρες. Είναι μια από εκείνες τις περιπτώσεις που επιβεβαιώνουν αυτό που σύμφωνα 

με ορισμένες αντιλήψεις ως λαός, ενώ είμαστε πνευματικά ευνοημένοι, η δυσκολία 

μας βρίσκεται στη μετάβαση από την  ατομική στη συλλογική ευφυϊα. Έξυπνοι ως 

άτομα ενώ ως σύνολο δεν δικαιολογούμε τις ικανότητές μας. Επιβεβαιώνεται ακόμη 

η αντίληψη ότι είμαστε έξυπνοι ως λαός αλλά μας κυβερνούν……… 

Φαντάζομαι να εννοείτε τι εννοώ. 
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ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΕΙΣΤΗΡΙΑ 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ - ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ 

  

Του Υπαστυνόμου Α΄ Δ.Π. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ 

Εξεταστού Ψηφιακών Πειστηρίων της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών 

Ερευνών 

Του Αρχηγείου ΕΛ.ΑΣ 

  

  

  

Η Φύση των Ηλεκτρονικών Πειστηρίων 

  

     Τα ηλεκτρονικά πειστήρια είναι πληροφορίες και δεδομένα ικανά και χρήσιμα 

για εξέταση, τα οποία αποθηκεύονται ή διαβιβάζονται από μια ηλεκτρονική 

συσκευή. Υπό αυτήν τη μορφή, τα ηλεκτρονικά πειστήρια είναι λανθάνοντα 

στοιχεία υπό την ίδια έννοια των δακτυλικών αποτυπωμάτων ή των πειστηρίων 

του DNA (δεσοξυριβονουκλεϊνικό οξύ). 

     Στη φυσική τους μορφή, δεν μπορούμε «να δούμε» τι περιλαμβάνεται στο 

φυσικό τους φορέα. Για να καταστούν τα πειστήρια ορατά, απαιτείται 

εξειδικευμένος εξοπλισμός και λογισμικό. Επιπρόσθετα μπορεί να απαιτηθεί 

παρουσία ενώπιον των δικαστηρίων για να εξηγηθεί η διαδικασία εξέτασης. 

Τα ηλεκτρονικά πειστήρια είναι από την ίδια 

την φύση τους, εύθραυστα. Μπορεί να είναι 

αλλαγμένα, τροποποιημένα ή καταστρεμμένα 

λόγω ανάρμοστου χειρισμού ή ανάρμοστης 

εξέτασης. Γι΄αυτόν τον λόγο, πρέπει να 

ληφθούν ειδικές προφυλάξεις για την 

τεκμηρίωση, την συλλογή, την συντήρηση, 

και την εξέτασή τους. 

     Η μη λήψη προφυλάξεων μπορεί να τα 

καταστήσει ακατάλληλα προς χρήση ή να 

οδηγήσει σε ανακριβή συμπεράσματα. 

  

Η Εγκληματολογική Διαδικασία 

  

     Η φύση των ηλεκτρονικών πειστηρίων 

είναι τέτοια που θέτουν ειδικές προκλήσεις για την παραδοχή τους από τα 

δικαστήρια. Για να αντιμετωπιστούν αυτές οι προκλήσεις ακολουθούνται 

κατάλληλες και διεθνώς αναγνωρισμένες εγκληματολογικές διαδικασίες. Αυτές οι 

διαδικασίες περιλαμβάνουν, (χωρίς να υπάρχει περιορισμός), τέσσερις φάσεις : 
• Την συλλογή. 

• Την εξέταση. 

• Την ανάλυση και 

• Την υποβολή της έκθεσης πραγματογνωμοσύνης. 
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Η φάση συλλογής περιλαμβάνει την αναζήτηση, αναγνώριση, συγκέντρωση και 

τεκμηρίωση των ηλεκτρονικών πειστηρίων. 

Σε αυτή τη φάση μπορεί να περιληφθεί η σε πραγματικό χρόνο αποθήκευση των 

πληροφοριών αυτών/. 

Η διαδικασία εξέτασης βοηθά να καταστήσει τα πειστήρια ορατά και να εξηγήσει 

την προέλευση και τη σημασία τους. Αυτή η διαδικασία πρέπει να τεκμηριώσει το 

περιεχόμενο και την κατάσταση των στοιχείων στο σύνολό τους. Στη φάση αυτή 

συμπεριλαμβάνεται η διαδικασία αναζήτησης των πληροφοριών που μπορούν να 

είναι κρυμμένες (hide) ή χαμένες. Μόλις όλες οι πληροφορίες είναι ορατές, η 

διαδικασία διαλογής των δεδομένων αρχίζει. Απομονώνονται οι χρήσιμες 

πληροφορίες (έχουσες εγκληματολογικό ενδιαφέρον) από τις άχρηστες. 

Λαμβάνοντας υπόψη τον τεράστιο όγκο πληροφοριών που μπορεί να είναι 

αποθηκευμένος στα μέσα αποθήκευσης που χρησιμοποιούν οι υπολογιστές, γίνεται 

αντιληπτό ότι αυτό το σημείο της εξέτασης είναι πολύ κρίσιμο. 

Η ανάλυση διαφέρει από την εξέταση, δεδομένου ότι εξετάζεται το προϊόν 

προκειμένου να ανακαλυφθούν αποδεικτικά στοιχεία ενοχής ή αθωότητας. 

Η εξέταση ολοκληρώνεται με την έκθεση πραγματογνωμοσύνης που περιγράφει 

τη διαδικασία εξέτασης. Οι σημειώσεις που κρατήθηκαν κατά τη διαδικασία 

εξέτασης πρέπει να διατηρηθούν. Ο εξεταστής κατά τη διάρκεια της ακροαματικής 

διαδικασίας ίσως να πρέπει να πιστοποιήσει όχι μόνο τις ενέργειές του κατά την 

εξέταση αλλά και τα προσόντα του. 

Κατά την εξέταση των ηλεκτρονικών στοιχείων, γενικές εγκληματολογικές και 

διαδικαστικές αρχές πρέπει να εφαρμοστούν : 
• Οι ενέργειες που λαμβάνονται πρέπει να είναι τέτοιες, ώστε να εξασφαλίζουν την μη 

τροποποίηση των ηλεκτρονικών πειστηρίων. 

• Τα πρόσωπα που κατευθύνουν την εξέταση των ηλεκτρονικών πειστηρίων πρέπει να 

έχουν εκπαιδευθεί για το σκοπό αυτό. 

• Οι ενέργειες σχετικά με τη συλλογή, εξέταση, αποθήκευση και τη μεταφορά των 

ηλεκτρονικών πειστηρίων πρέπει να τεκμηριωθούν και να διασφαλισθούν πλήρως. 

  

Τι είναι Ηλεκτρονικά Πειστήρια ; 

  

     Τα ηλεκτρονικά πειστήρια είναι πληροφορίες και δεδομένα ικανά και χρήσιμα 

για την εγκληματολογική εξέταση, τα οποία αποθηκεύονται ή διαβιβάζονται από 

μία ηλεκτρονική συσκευή. Τα Ηλεκτρονικά Πειστήρια : 
• Είναι συχνά λανθάνοντα υπό την ίδια έννοια με τα δακτυλικά αποτυπώματα ή το DNA. 

• Μπορούν να ξεπεράσουν τα σύνορα με ευκολία και ταχύτητα. 

• Είναι εύθραυστα και μπορούν εύκολα να τροποποιηθούν ή να καταστραφούν. 

• Αρκετές φορές εξαρτώνται από τον παράγοντα χρόνο. 

  

Χειρισμός Ηλεκτρονικών Πειστηρίων στον Τόπο του Εγκλήματος 

  

     Πρέπει να ληφθούν προφυλάξεις κατά την συλλογή, τη συντήρηση και την 

εξέταση των ηλεκτρονικών πειστηρίων. 

     Ο χειρισμός των ηλεκτρονικών στοιχείων στον τόπο εγκλήματος αποτελείται 

από τα ακόλουθα βήματα : 
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• Αναγνώριση και προσδιορισμός των στοιχείων. 

• Καταγραφή του τόπου εγκλήματος. 

• Συλλογή και συντήρηση των στοιχείων. 

• Συσκευασία και μεταφορά των στοιχείων. 

  

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο παρόν έγγραφο προϋποθέτουν : 
• Απαραίτητη νομική εξουσία για συλλογή των πειστηρίων. 

• Ο τόπος του εγκλήματος να έχει εξασφαλιστεί και έχει καταγραφεί (φωτογραφικά ή/και 

από το σκίτσο ή τις σημειώσεις). 

• Προστατευτικό ανάλογα με τις ανάγκες εξοπλισμού (γάντια κ.λ.π.). 

•   
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (Δ.Ε.Ε.) ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ 

ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ 

  

Του Υποστρατήγου ΕΛ.ΑΣ Ε. ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ 

Διευθυντού Διευθύνσεως Εγκληματολογικών Ερευνών της ΕΛ.ΑΣ 

  

  

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

  

     Η κατάργηση των συνόρων στη δεκαετία του ΄90, στο χώρο της Βαλκανικής και 

της Ανατολικής Ευρώπης και το ρεύμα μετανάστευσης που ακολούθησε από αυτές 

και από Χώρες του Τρίτου Κόσμου προς τις περισσότερο ανεπτυγμένες Χώρες, σε 

συνδυασμό με την παγκοσμιοποίηση της οικονομίας, την τεχνολογική επανάσταση 

και τα επιτεύγματα της Βιοτεχνολογίας, δημιούργησαν νέα δεδομένα στο Χάρτη της 

Εγκληματικότητας Διεθνώς. 

     Σήμερα, αναμφισβήτητα, η εξιχνίαση του εγκλήματος περνάει κατά ένα μεγάλο 

ποσοστό στην αρμοδιότητα των Εγκληματολογικών Εργαστηρίων και η συμβολή 

της Επιστημονικής Αστυνομίας στον τομέα αυτό, είναι πλέον καθοριστική και 

παραδεκτή από όλους. 

     Είναι γνωστό ότι, τα τελευταία χρόνια η έμφωνη μαρτυρία έχει καταστεί μαχητή, 

ρευστή και έχει υποστεί ισχυρό κλονισμό, τόσο από τις εξελίξεις που συντελούνται 

ιδιαίτερα στο Δικονομικό Σύστημα, όσο και από αυτή καθ΄εαυτή τη φύση της, με 

τις ανθρώπινες αδυναμίες, καθώς και την εμπλοκή της στον κυκεώνα των 

σκοπιμοτήτων. 

     Κατά συνέπεια, οι μόνοι αδέκαστοι, αδιάψευστοι και αδιαμφισβήτητοι μάρτυρες 

παραμένουν τα ίχνη και τα πειστήρια, τα «επισκεπτήρια» δηλαδή των εγκληματιών 

στον τόπο του εγκλήματος. Έτσι, τα ίχνη των χεριών, ποδιών ή υποδημάτων τους, 

τα ίχνη των όπλων, μέσων και εργαλείων που χρησιμοποίησαν, οι τρίχες του 

σώματός τους, οι οργανικές και βιολογικές τους ουσίες, οι ίνες των ενδυμάτων τους, 

αλλά και κάθε τι που άφησαν στη σκηνή του εγκλήματος, είναι αντικείμενο 

επιστημονικής έρευνας και περαιτέρω εκμετάλλευσης, αφού δεν μεταβάλλεται, δεν 

αλλοιώνεται και δεν διαστρεβλώνουν τα γεγονότα, εκ προθέσεως. 

  

ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

  

     Η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών (Δ.Ε.Ε) είναι η Εθνική 

Εγκληματολογική Υπηρεσία της Χώρας, έχει Διοικητική αυτοτέλεια και υπάγεται 

απευθείας στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας. 

     Λειτουργεί σε κεντρικό επίπεδο (Δ.Ε.Ε) και περιφερειακό, με την Υποδιεύθυνση 

Εγκληματολογικών Ερευνών Βόρειας Ελλάδας (Υ.Ε.Ε.Β.Ε.) στη Θεσσαλονίκη και 

64 Γραφεία Εγκληματολογικών Ερευνών (Γ,Ε.Ε.) στις έδρες των Πρωτοδικείων. 
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     Το νομικό πλαίσιο λειτουργίας της στηρίζεται στις διατάξεις του άρθρου 30 του 

Π.Δ. 14/2001 (ΦΕΚ Α-12), του Π.Δ. 198/1992 (ΦΕΚ Α-92) και του Π.Δ. 342/1977 

(ΦΕΚ Α-109) το οποίο αποτελεί και τον Κανονισμό Λειτουργίας της. 

     Τα Εργαστήρια της Δ.Ε.Ε. είναι θεσμοθετημένα, ως τα μοναδικά Κρατικά 

Εργαστήρια, εφαρμόζουν δε μεθόδους και τεχνικές που είναι Επιστημονικοτεχνικά 

τεκμηριωμένες, Διεθνώς αναγνωρισμένες και Δικαστικώς παραδεκτές, παρέχοντας 

έτσι σημαντική υποστήριξη και βοήθεια στο έργο των Διωκτικών Αρχών της 

Χώρας, που σχετίζεται με την εξιχνίαση-δίωξη του εγκλήματος, κοινού και 

οργανωμένου, καθώς και της τρομοκρατίας, συμβάλλοντας αποφασιστικά στην 

καταστολή της εγκληματικότητας. 

     Η Δ.Ε.Ε. έχει ενταχθεί στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Εγκληματολογικών Ινστιτούτων 

(ENFSI), ανταλλάσσει πληροφορίες μεταξύ κρατών-μελών της Ε.Ε. 

μέσω INTERPOL, EUROPOL, EURODAC, Συνθήκης SCHENGEN κ.λ.π. και 

εκπροσωπείται με εμπειρογνώμονες Αξιωματικούς σε Ομάδες Εργασίας της Ε.Ε. 

για θέματα Επιστημονικοτεχνικού – Εγκληματολογικού ενδιαφέροντος. 

     Τα Επιστημονονικοτεχνικά Τμήματα και Εργαστήριά της στελεχώνουν 

εξειδικευμένοι Αξιωματικοί Γενικών Καθηκόντων με τις αντίστοιχες κατά 

αντικείμενο ειδικότητες πραγματογνωμόνων, καθώς και Αξιωματικοί – 

Βαθμοφόροι Ειδικών Καθηκόντων, κάτοχοι πτυχίων Α.Ε.Ι. – Τ.Ε.Ι. και 

μεταπτυχιακών τίτλων. 

     Προκειμένου το επιστημονικοτεχνικό προσωπικό της Δ.Ε.Ε. να είναι συνεχώς 

καταρτισμένο και ενήμερο των εξελίξεων που συντελούνται Διεθνώς, στον τομέα 

της Εγκληματολογικής Επιστήμης, μετεκπαιδεύεται σε ετήσια βάση και μετέχει 

ανελλιπώς σε εκπαιδεύσεις και σεμινάρια που πραγματοποιούνται στο Εξωτερικό. 

  

ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ Δ.Ε.Ε. 

  

 

     Η Πολιτεία, αναγνωρίζοντας το σημαντικό ρόλο της Δ.Ε.Ε. στην 

καταπολέμηση της εγκληματικότητας, διαθέτει σημαντικά κονδύλια για τη 

δημιουργία σύγχρονης επιστημονικοτεχνικής υποδομής, με την προμήθεια και 

λειτουργία Συστημάτων υψηλής τεχνολογίας. 

     Σήμερα στη Δ.Ε.Ε. είναι εγκατεστημένα και λειτουργούν : 
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•        Αυτόματο Σύστημα Συγκριτικής Εξέτασης Ιχνών Καλύκων και Βολίδων 

(I.B.I.S.). 

•        Ηλεκτρονικό Σύστημα Εξέτασης Κλειδιών. 

•        Ηλεκτρονικοί Θάλαμοι Εξερεύνησης Επιφανειών Αντικειμένων. 

•        Αυτόματο Σύστημα Αναγνώρισης Δακτυλικών Αποτυπωμάτων 

(Α.Σ.Α.Δ.Α.). 

•        Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο Σάρωσης (S.E.M). 

•        Συσκευή Ανάλυσης Φάσματος Ελέγχου Παραχαραγμένων 

Χαρτονομισμάτων Αξιογράφων και Εντύπων (V.S.C.). 

•        Σύστημα Τηλεμετάδοσης Εικόνας (PHOTOPHONE) 

•        Εθνικό Κέντρο Ανάλυσης ΕΥΡΩ – Σύστημα Παρακολούθησης 

Παραχάραξης. 

•        Αυτόματο Σύστημα Αρχειοθέτησης Αναζήτησης Φωτογραφιών (I.S.I.S.). 

•        Εργαστήριο Ανάλυσης Βιολογικών Υλικών (D.N.A.). 

•        Τομέας Εξέτασης Εγγράφων και Γραφής. 

•        Σύστημα Εξέτασης Φωνής και Ήχου (VOICE) 

•        Τομέας Εξέτασης Ψηφιακών Πειστηρίων  (D.E.E.L.). 

  

Επίσης έχουν παραληφθεί 4 αναλυτές αλληλουχιών βάσεων DNA τελευταίας 

τεχνολογίας και ο εξοπλισμός για τη δημιουργία της Εθνικής Βάσης 

Δεδομένων  DNA, ενώ αναμένεται η παραλαβή νέου συστήματος Α.Σ.Α.Δ.Α. για 

τις ανάγκες εξακρίβωσης της ταυτότητας των προσαγομένων ατόμων. 

Τέλος εξοπλίσθηκε και λειτουργεί η Εθνική Μονάδα  EURODAC στα πλαίσια 

της συνθήκης του Δουβλίνου για τους αιτούντες πολιτικό άσυλο, ενώ παράλληλα 

δημιουργήθηκε το αναγνωρισμένο από την  INTERPOL Ευρωπαϊκό Κέντρο 

Εκπαίδευσης Δακτυλικών Αποτυπωμάτων, με πλήρη εξοπλισμό και δυνατότητα 

εκπαίδευσης ατόμων της ημεδαπής και αλλοδαπής που κατανοούν την Ελληνική 

γλώσσα. 

  

ΠΡΟΟΠΤΙΚΉ Δ.Ε.Ε. 

  

     Προκειμένου η Δ.Ε.Ε. να είναι αυτοτελής, διεπιστημονική, έχοντας Εθνική και 

όχι μόνο εμβέλεια και να παραμείνει εφάμιλλη των Εγκληματολογικών Υπηρεσιών 

των τεχνολογικά προηγμένων Χωρών, ώστε να ανταποκριθεί κατά τον καλύτερο 

δυνατό τρόπο στη σημαντική αποστολή της, είναι ανάγκη να αναβαθμισθεί και να 

μετεξελιχθεί σε ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (Ε.Κ.Α.Ε.Ε.). 

     Προς το σκοπό αυτό, απαιτείται να γίνει Οργανωτικός και Λειτουργικός 

ανασχεδιασμός της Δ.Ε.Ε., ο οποίος να περιλαμβάνει, μεταξύ των άλλων, την 

ίδρυση Σχολής Εγκληματολογικών Σπουδών και τη δημιουργία Κέντρου 

Περιφερειακής Συνεργασίας στην Υ.Ε.Ε.Β.Ε. (Θεσσαλονίκη), για παροχή 

τεχνογνωσίας σε θέματα εγκληματολογικής έρευνας, στις Βαλκανικές και πρώην 

Ανατολικές χώρες. 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

  

     Η παγκοσμιοποίηση του εγκλήματος, σε συνδυασμό με τις συντελούμενες 

ευρύτερες Κοινωνικοπολιτικές, Οικονομικές και Τεχνολογικές ανακατατάξεις, θα 

απαιτήσουν ριζικές αλλαγές στο υφιστάμενο Διεθνές Νομικό Πλαίσιο, καθώς και 

στα Εθνικά, Αστυνομικά και Δικαστικά συστήματα. 

     Στα πλαίσια αυτά, καθίσταται επιτακτική η ανάγκη εκσυγχρονισμού των 

διωκτικών μεθόδων και διαδικασιών, που εφαρμόζουν οι Διωκτικές Αρχές στη 

δίωξη του εγκλήματος, η αποτελεσματικότητα των οποίων θα εξαρτηθεί σε μεγάλο 

βαθμό από την εκμετάλλευση των δυνατοτήτων των Εγκληματολογικών 

Εργαστηρίων. 
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Τα Βαλκανικά κράτη μετά τον πόλεμο στο Ιράκ 
Του Ταξιάρχου ε.α. Αχιλλέως Γεωργίου 

  

  

  

  

Μετά το επίσημον τέλος του 

πολέμου εις το Ιράκ, η 

ανθρωπότης διερωτάται 

πλέον. Πιο σημείο του 

πλανήτου «ενοχλεί» την 

άτυπον συμμαχία των Μπούς 

και Μπλέρ ή  πιο απλά, που 

υφίστανται ακόμη 

εκκρεμότητες προς 

διευθέτηση κατά το δοκούν, 

του δόγματος της μοναδικής 

πλέον υπερδυνάμεως; 

Υπάρχουν όμως πολλές 

περιοχές, που η πρόφαση και 

η απόφαση για οποιαδήποτε 

επέμβαση, θα ήτο δυνατόν 

να λάβει ευκόλως σάρκα και 

οστά. Αλλά χωρίς ουδεμία 

αμφιβολία η γειτονιά μας, ο 

ευρύτερος δηλαδή της 

Ελλάδος χώρος, έχει 

περισσότερο ενδιαφέρον, πρώτον λόγω των εκκρεμοτήτων που υπάρχουν, εκ των 

παλαιοτέρων επεμβάσεων, δεύτερον, λόγω των προσφάτων τοποθετήσεων των 

κυβερνήσεων των χωρών της Βαλκανικής υπέρ της Αμερικής για τον πόλεμο στο 

Ιράκ, τρίτον ότι πολλά πράγματα έχουν αλλάξει εις την Βαλκανικήν τον τελευταίο 

καιρό, αλλά έχουν περάσει εντελώς απαρατήρητα και τέταρτον ότι όλες αυτές οι 

μεταβολές, τοποθετήσεις, πολιτικές, ενδιαφέρουν άμεσα και απολύτως την χώρα 

μας. 

Άφωνος και κατάπληκτος, η ευκόλως διαμορφωμένη κοινή γνώμη, στην Ελλάδα 

άκουγε την μία μετά την άλλη τις Βαλκανικές χώρες να δίδουν γήν και ύδωρ υπέρ 

της Αμερικής κατά τον πρόσφατο πόλεμο στο Ιράκ!! Οι πρώην χώρες του 

Συμφώνου της Βαρσοβίας σε μία ομαδική παράκρουση, άφησαν άναυδους όλους 

τους Ευρωπαίους, οι οποίοι τάχθηκαν, εναντίον του πολέμου εις το Ιράκ και 

ανέδειξαν τις πολεμοκαπηλικές τους κορώνες, παίζοντας ξεκάθαρα 

φιλοαμερικανικό ρόλο.  

Αρκεί να παρατηρήσει κανείς ότι, όλες οι γειτονικές της Ελλάδος χώρες, έλαβον 

τέτοιες θέσεις που η Ελλάς θα πρέπει να ανησυχεί πλέον, διότι υπεράνω της 

κεφαλής της, κρώζουν κόρακες αρπακτικοί. 
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Η Αλβανία, η Βουλγαρία, η FYROM και η Ρουμανία, η μία μετά την άλλη 

διεκήρυξαν με όλους τους τόνους, την υποστήριξή τους, προς την συμμαχία των 

Μπούς και Μπλέρ. Η διακήρυξης αυτή δεν ήτο μόνο φραστική αλλά και 

ουσιαστική, αφού, όλες οι παραπάνω χώρες, οι οποίες ειρήσθω εν παρόδω, είναι 

και συνδεδεμένες με την Ε.Ε., παραχώρησαν τον εθνικό εναέριο χώρο τους στην 

συμμαχία, παραχώρησαν βάσεις και άλλες διευκολύνσεις, σε μία προσπάθεια να 

προσεταιρισθούν την Αμερική και να απολαύσουν την εύνοιά της ποικιλοτρόπως. 

Όλες αυτές οι χώρες, αλλά και πολλές άλλες που κάποτε ανήκαν, εις το αλήστου 

μνήμης σύμφωνο της Βαρσοβίας και οι οποίες μετά από λίγες ημέρες υπέγραψαν 

πανηγυρικώς την συμφωνία συνδέσεώς τους με την Ε.Ε., ετάχθησαν αναφανδόν 

υπέρ του πολέμου εις το Ιράκ, αφήνοντας άναυδους και αμήχανους το σύνολο των 

Ευρωπαίων πολιτών, αλλά και των περισσοτέρων χωρών της Ε.Ε. οι οποίες 

αντιτάχθηκαν στο πόλεμο του Ιράκ.       

Εις το μέσον αυτού του παράλογου χορού, η Ελλάς στέκει αμήχανη, διότι επί 

μακρόν με  την πολιτική της υπερασπίζονταν την Ευρωπαϊκή σύγκληση όλων των 

παραπάνω χωρών σε όλα τα διεθνή φόρουμ 

Η Αλβανία, μη εγκαταλείποντας τα μεγαλοϊδεατικά της σχέδια, προσεγγίζει 

πρακτικώς και θεωρητικώς τις ΗΠΑ, προσδοκώντας οφέλη εις την περιοχή και 

κυρίως εις τις περιοχές του Κοσόβου και της FYROM, αλλά και αλλαχού, όπου 

είναι δυνατόν. Αναπτύσσει προς τούτο έντονη τρομοκρατική δραστηριότητα, αλλά 

και πολιτική πιέσεων των Αλβανοφώνων στις παραπάνω περιοχές. Η ίδρυση μιάς 

νέας οργανώσεως, πέραν του γνωστού ήδη UCK, του Εθνικού Αλβανικού Στρατού 

(ΕΑΣ), προκαλεί ήδη προβλήματα, στις περιοχές αυτές. Η μέχρι τώρα στάση των 

ΗΠΑ στην πρακτική αυτή είναι άνευ αντιδράσεων. 

Η Βουλγαρία περιστοιχιζόμενη από πλήθος προβλημάτων, οικονομικής κυρίως 

φύσεως, παραχώρησε στις ΗΠΑ την αεροπορική βάση εις το Ζαράφοβο. Η 

αποτυχημένη πολιτική του πρωθυπουργού της και πρώην Βασιλέως 

Σαξκομπουργκόσκι και η δολοφονία του Ιλία Παβλώφ, μεγάλου οικονομικού 

παράγοντος, δημιούργησαν αλυσιδωτές αντιδράσεις στην κοινωνία της 

Βουλγαρίας. 

Στην Σερβία η δολοφονία του πρωθυπουργού Ζόραν Τζίντζιτς, πριν από την 

έναρξη του πολέμου στο Ιράκ, πυροδότησε την απαρχή νέας εποχής αστάθειας και 

γεγονότων τα οποία αποβλέπουν εις την εγκατάσταση καθεστώτος, εις την 

γείτονα, πλέον ανελεύθερου του ήδη υφισταμένου. Πέραν τούτου η οικονομική 

καχεξία που μαστίζει την χώρα, αλλά και η ανθούσα παραοικονομία ομού με το 

πάσης φύσεως λαθρεμπόριο που ενεργείται εις όλη την επικράτεια, περιπλέκουν 

την κατάσταση ακόμη και στον διεφθαρμένο πολιτικό τομέα. 

Η Ρουμανία συμπορευομένη και αυτή με τις λοιπές Βαλκανικές χώρες, δεν 

δίστασε, δια στόματος του υπουργού της των εξωτερικών Μιρτσέα Τζεοάνα, να 

δηλώσει ότι επιθυμεί μόνιμη στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ στη 

χώρα, η οποία θα χρησιμοποιείται ως ορμητήριο για επιχειρήσεις εις την περιοχή!! 

Χαρακτηριστικό σημείο όλων των παραπάνω χωρών της Βαλκανικής, είναι η 

φτώχια γενικώς και επιπλέον η πολιτική και κοινωνική αθλιότητα. Παρά τα 

προβλήματα όμως που αντιμετωπίζουν δεν παύουν να διατηρούν 
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μεγαλοϊδεατισμούς, να βλέπουν καχύποπτα τις λοιπές γειτονικές χώρες, να 

προσδοκούν οφέλη εκ της στάσεώς των εκ των ΗΠΑ και της ΕΕ. Βεβαιότατα 

τυχοδιωκτική πολιτική η οποία προσδοκά οφέλη εκ των συγκυριών, οι οποίες 

δημιουργούνται στον πλανήτη. Πολιτική επικίνδυνος, η οποία συνδυαζόμενη, με 

την υφισταμένη εκρηκτική κοινωνική κατάσταση, θα δημιουργήσει πλείστα όσα 

προβλήματα στο άμεσο μέλλον, όταν η άτυπος συμμαχία αποφασίσει για τα 

Βαλκάνια. 

Και η Ελλάς η οποία σταθερώς επί έτη φιλοδοξούσε να εντάξει τις χώρες αυτές 

και στην ΕΕ και στο ΝΑΤΟ ή να συμπαρασταθεί και να τις βοηθήσει 

ποικιλοτρόπως, κυρίως δια του χρήματος, ή να υποχωρήσει σε εθνικές θέσεις, 

εντελώς απροσδόκητα υπερκεράται από ένα εντελώς νέο γειτονικό περιβάλλον, το 

οποίον ξαφνικά εμφανίζεται εντελώς αλλαγμένο και μη προβλέψιμο. 

Η εκτίμηση την οποία δύναται να κάνει κάποιος είναι ότι, η ήδη σημαντική 

αλλαγή της στάσεως των Βαλκανικών χωρών, θα συνεχισθεί πιο επιθετική και 

προκλητική έναντι της χώρας μας. 

Τούτο αποδεικνύει σαφώς ότι, η μέχρι τώρα πολιτική που επέλεξε και άσκησε η 

χώρα μας, έναντι αυτών των κρατών και η οποία συνίστατο εκτός από οικονομικές 

και άλλες παροχές, ενθάρρυνση και υπεράσπιση σε όλα τα ευρωπαϊκά φόρουμ, 

προσπάθειες για ένταξή τους στην ΕΕ και το ΝΑΤΟ, εξισορρόπηση κοινωνικών 

θεσμών και εκδημοκρατισμό, ουδέν επέτυχε και τα κράτη από τα 

οποία   περιστοιχίζεται είναι κράτη που βρυχώνται. Αν σε όλα τούτα προσθέσουμε 

και την συμπεριφορά της Τουρκίας, τότε η Ελληνική στάση και η εξωτερική 

πολιτική πρέπει να επανασχεδιασθούν και να προσαρμοσθούν στα νέα δεδομένα, 

τα οποία δεν είναι καθόλου πλέον φιλικά προς την χώρα μας και πρέπει να 

αντιμετωπισθούν σθεναρώς. 
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Η Διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Οι Πρώτες Αποτιμήσεις 

Toυ κ.Ευαγγέλου Τέμπου 

  

 

Μέλους της ΕΛ.Ε.Σ.ΜΕ. 

Κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου Υπουργών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαρκεί το πρώτο εξάμηνο του 2003, υπογράφτηκε στην 

Αθήνα η προσχώρηση δέκα νέων κρατών στην Ε.Ε. Η πολύ-αναμενόμενη διήμερη 

προγραμματισμένη άτυπη διάσκεψη Κορυφής των ηγετών των κρατών-μελών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και των υπό ένταξη σε αυτήν, κατέληξε στο επιθυμητό 

αποτέλεσμα της διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η απόφαση αυτή είναι 

πράγματι ιστορική. Ύστερα από πολύ σκληρές και πολύωρες διαπραγματεύσεις 

στο παρελθόν, μεταξύ των ηγετών των κρατών-μελών και των υποψηφίων μελών, 

που παραλίγο να κοστίσουν αυτή καθ’ αυτή τη διεύρυνση, επιτεύχθηκε το 

επιθυμητό αποτέλεσμα χωρίς να υπάρξουν μεγάλες προστριβές τόσο μεταξύ των 

κρατών-μελών της ΕΕ όσο και μεταξύ των πρώτων και των υποψηφίων. Με το 

τέλος της διήμερης αυτής διάσκεψης κορυφής, η Ευρωπαϊκή Ένωση μεγάλωσε με 

δέκα 10 νέα κράτη που θα να γίνουν μέλη της τη 1η Μαΐου 2004 εφόσον κυρωθεί η 

προσχώρησή τους σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία του κάθε κράτους. Η 

απόφαση για τη πέμπτη (1973, 1981, 1986, 1995, 2003) κατά σειρά διεύρυνση της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης θέτει σε νέες βάσεις τη μελλοντική εξέλιξη τόσο του 

οργανισμού αυτού όσο και των κρατών που τον απαρτίζουν. 

  

To Mέλλον της Ευρώπης 

  

     Η τωρινή διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι εξαιρετικά σημαντική 

καθώς υπάρχουν πολλά δεδομένα που για πρώτη φορά λαμβάνουν χώρα. Για 

πρώτη φορά στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα υπάρξει διεύρυνση με 10 

κράτη. Ουδέποτε στο παρελθόν δεν υπήρξε μια τόσο φιλόδοξη και συγχρόνως 

παράτολμη ενέργεια με τόσο πολλά νέα κράτη. Αντιθέτως υπήρξε διεύρυνση 
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της EΕ με ένα μόνο κράτος, την Ελλάδα. Τα νέα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

προέρχονται σχεδόν εξ ολοκλήρου από την κεντρική και ανατολική Ευρώπη και 

μέχρι πρότινος συμπεριλαμβάνονταν –και ακόμα συμπεριλαμβάνονται όσο αφορά 

τα θέματα άμυνας και ασφάλειας- στο ζωτικό γεωστρατηγικό και γεωπολιτικό 

χώρο της Ρωσίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση με την πράξη της αυτή, όχι μόνο εξαλείφει 

εμπράκτως τα λάθη του παρελθόντος με το διαχωρισμό της Ευρώπης σε δυτική 

και ανατολική και αντιστοίχως σε αμυντικούς, πολιτικούς και οικονομικού 

συνασπισμούς, αλλά ουσιαστικά δρομολογεί νέες εξελίξεις με την επανένωση της 

Γηραιάς Ηπείρου και τείνει χείρα αληθινής και πραγματικής φιλίας στην Ρωσία 

και σε όλα τα άλλα κράτη του πρώην ανατολικού μπλοκ προσκαλώντας τα να 

γίνουν και αυτά με τη σειρά τους μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μόλις μπορέσουν. 

Με τη διεύρυνση αυτή η Ευρωπαϊκοί Ένωση καταργεί όλους τους παλαιούς 

περιορισμούς, επιφυλάξεις, αναστολές και προβληματισμούς και ανοίγει νέους 

ορίζοντες διακρατικής συνεργασίας όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και σε 

ολόκληρη την Ευρώπη. 

     Η τωρινή διεύρυνση της ΕΕ είναι σημαντική γιατί θα συμπεριλάβει ένα μεγάλο 

αριθμό κρατών με πολύ διαφορετικά μεγέθη, τόσο γεωγραφικά όσο και 

οικονομικά. Διαφαίνεται ότι η ενσωμάτωση των νέων κρατών είναι ισορροπημένη 

γεωγραφικά καθώς εντάσσονται κράτη που προέρχονται από τον βορρά και την 

ανατολή έως το νότο και τη δύση. Αυτή η διεύρυνση θα ενσωματώσει ένα πολύ 

μικρό κράτος, τη Μάλτα, καθώς και ένα πολύ μεγάλο, τη Πολωνία. Επίσης θα 

ενταχθούν κράτη που ανήκουν σε διάφορες –γεωγραφικές, οικονομικές- 

υποπεριφέρειες της Ευρώπης. Η Λιθουανία, η Λετονία και η Εσθονία όχι μόνο 

ανήκουν στις Βαλτικές χώρες άλλά κάποτε αποτελούσαν συστατικά μέλη της 

πρώην ΕΣΣΔ. Η Πολωνία, η Τσεχία, η Σλοβακία και η Ουγγαρία ανήκουν στη 

υποπεριφέρεια της Ευρώπης που ονομάζεται Βίζεγκραντ και που συμβολίζει μια 

στενότερη διακρατική επαφή σε πολιτικό και οικονομικό επίπεδο. Η Μάλτα και η 

Κύπρος ανήκουν στη Μεσογειακή λεκάνη και ειδικότερα στην Ανατολική 

Μεσόγειο. Με αυτόν τον τρόπο τα σύνορα της μελλοντικής Ευρωπαϊκής Ένωσης 

θα εκτείνονται από τις τραχιές ακτές της Νορμανδίας και του Πα ντε καλέ στον 

Ατλαντικό, έως τις παρυφές της Μόσχας και τις παγωμένες στέπες της. Θα 

περιλαμβάνουν τα ζεστά κλίματα και ύδατα της Αγίας Νάπας και της Βαλέτας, 

μέχρι τα τρικυμιώδη νερά της Βαλτικής Θάλασσας. Αυτός ο αχανής 

χώρος  κατοικείται επί το πλείστον από χριστιανούς. Για άλλη μια φορά, η πέμπτη 

κατά σειρά διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συμπεριλάβει κράτη που είναι 

σχεδόν αμιγώς χριστιανικά και σε μεγάλο βαθμό καθολικά. Αυτό διευκολύνει 

αναμφισβήτητα την αποδοχή τους από τις κοινωνίες των υπαρχόντων κρατών-

μελών και βοηθά στην ταχύτερη ενσωμάτωση των πολιτών τους. 

  

    Η Διεύρυνση προς το Νότο 

  



31 

 

      Η Ευρωπαϊκή Ένωση προχώρησε ορθώς και στην συμπερίληψη ενός κράτους 

από τα Βαλκάνια. Η κίνηση αυτή είναι πολύ ουσιαστική γιατί αποδεικνύεται 

εμπράκτως το ενδιαφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εν λόγω περιοχή με 

σκοπό τον τερματισμό των πολέμων και των εθνοτικών διενέξεων και την 

εξάλειψη των εστιών ανάφλεξης στην περιοχή. Με αυτό τον τρόπο η Ευρωπαϊκή 

Ένωση θέλει να μεταδώσει το μήνυμα ότι και οι άλλες χώρες των Βαλκανίων είναι 

ικανές και μπορούν να ικανοποιήσουν τα πολιτικά και οικονομικά κριτήρια της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης με σκοπό να καταστούν πλήρη μέλη της εφόσον αποσκοπούν 

σε αυτό. Μέσω αυτής της μεθόδου οι Βρυξέλλες απομακρύνονται από την 

παραδοσιακή γραμμή που ήθελε τις δυτικές χώρες να αναφέρονται στα Βαλκάνια 

ως «η πυριτιδαποθήκη της Ευρώπης». Ένα μεγάλο πρόβλημα των Βαλκανικών 

κρατών στο παρελθόν ήταν ότι γεωγραφικά δεν μπορούσαν ποτέ να 

συμπεριληφθούν ούτε στα κράτη της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης, ούτε στα 

κράτη της Μεσογείου, καθώς η Βαλκανική χερσόνησος αποτελεί μια ξεχωριστή 

γεωγραφική οντότητα. Έτσι, επιπλέον του αρνητικού χαρακτηρισμού 

«πυριτιδαποθήκη της Ευρώπης», τα Βαλκανικά κράτη δεν μπορούσαν να 

συμπεριληφθούν εύκολα στις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ούτε του 

ΝΑΤΟ), τόσο αυτής καθ’  αυτής της διεύρυνσης, όσο και των επιμέρους 

συνεργασιών και πολιτικών που σχεδίαζε και υλοποιούσε η ΕΕ (και το ΝΑΤΟ). Οι 

Βαλκανικές χώρες παρέμεναν πάντοτε τελευταίες όσον αφορά τις εξελίξεις της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα επιπρόσθετο πρόβλημα υπήρξε η επιμονή κάποιων 

Βαλκανικών κρατών[1], προσπαθώντας να αποτινάξουν τον όρο «πυριτιδαποθήκη 

της Ευρώπης» να επιθυμούν διακαώς να συμπεριληφθούν στα κράτη της 

ανατολικής και κεντρικής Ευρώπης, σκοπεύοντας ότι έτσι θα ενταχθούν 

γρηγορότερα σε περιφερειακούς θεσμικούς συλλογικούς συνασπισμούς ασφάλειας 

και οικονομίας αφού οι εξελίξεις ευνοούσαν τα κράτη της κεντρικής και 

ανατολικής Ευρώπης. Αποτέλεσμα αυτού ήταν ο κατακερματισμός των 

Βαλκανικών κρατών, τα αντικρουόμενα συμφέροντα μεταξύ τους και η 

αποδυνάμωση της συλλογικής διαπραγματευτικής ισχύς και φωνής των 

Βαλκανικών χωρών. 

      

    Η Βαλκανική Διάσταση της Ένωσης 

  

    Όμως τα Βαλκάνια πρέπει και μπορούν να προσεγγίσουν επί ίσης όροις τις 

Βρυξέλλες. Η απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Κοπεγχάγης το 

Δεκέμβριο του 2002 για την υποψηφιότητα της Σλοβενίας και η πρόσφατη 

προσχώρησή της στην Ε.Ε., αποδεικνύουν ότι πέρα από την διαχωριστική γραμμή 

που χώριζε τα κράτη της δυτικής και ανατολικής Ευρώπης κατά τη διάρκεια του 

Ψυχρού Πολέμου και η οποία ουσιαστικά καταργείται με την ιστορική απόφαση 

διεύρυνσης με κράτη της ανατολικής Ευρώπης, η Ευρωπαϊκή Ένωση σκοπεύει να 

καταλύσει και την διαχωριστική γραμμή που χώριζε τα Βαλκάνια με την υπόλοιπη 

http://www.elesme.gr/elesmegr/periodika/t16/t16_8.htm#_ftn1
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Ευρώπη. Με αυτό τρόπο μία άλλη εξίσου σημαντική υποπεριφέρεια της Ευρώπης, 

τα Βαλκάνια, θα πλησιάσουν τις Βρυξέλλες. Η Σύνοδος Κορυφής των Ευρωπαίων 

ηγετών στη Κοπεγχάγη δεν άφησε κανένα περιθώριο για παρερμηνεία. Τα 

Βαλκάνια θα συμπεριληφθούν στην επόμενη διεύρυνση της ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή 

Ένωση σκοπεύει να επανεξετάσει την πρόοδο τόσο της Βουλγαρίας όσο και της 

Ρουμανίας και να αποφασίσει να εντάξει τις δύο αυτές χώρες στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση το 2007. Με την είσοδο αυτών των δύο- και ίσως και άλλων Βαλκανικών 

και μη χωρών- στην Ευρωπαϊκή κοινότητα το 2007 επεκτείνεται ακόμα 

περισσότερο η πρόοδος και η ευημερία που φέρνει μαζί με κάθε διεύρυνση η 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

  

Η Μεσογειακή Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

  

     Οι αποφάσεις που ελήφθησαν στην Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

στη Κοπεγχάγη και η προσχώρηση της Κύπρου και της Μάλτας στην Ε.Ε. είναι 

πολύ σημαντικές γιατί σηματοδοτούν μια νέα ελπιδοφόρα πορεία για την 

Μεσόγειο. Η διπλή ένταξη της Μάλτας και της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

ενισχύει την Μεσογειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ισόρροπη και 

ισοσκελισμένη προσοχή που πρέπει να επιδείξουν οι Βρυξέλλες προς όλες τις 

υποψήφιες χώρες ήταν πάγιο αίτημα των Μεσογειακών κρατών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης –Ελλάδας, Ιταλίας, Ισπανίας, Πορτογαλίας και εν μέρει Γαλλίας- που 

έβλεπαν πως οι μεγάλες και βασικές πολιτικές των Βρυξελλών είχαν ως αποδέκτες 

σχεδόν αποκλειστικά τις χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης οι οποίες 

άλλωστε αποτελούσαν και αποτέλεσαν το κύριο κύμα της εν λόγω διεύρυνσης, 

ενώ η Μεσογειακή λεκάνη παρέμενε για πολλά χρόνια στη περιθώριο των 

κοινοτικών ενδιαφερόντων και εξελίξεων. Αντίθετα, οι χώρες της Μεσογείου που 

συμμετέχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση πάντοτε πίστευαν ότι η Μεσόγειος έχει 

πολλά να προσφέρει στην κοινοτική διάσταση και στην εδραίωση της προόδου και 

της ειρήνης στην Ευρώπη και παρότρυναν τις Βρυξέλλες σε μια πιο ενεργή και 

δυναμική συνεργασία με τις χώρες της Μεσογείου με ταυτόχρονη αναβάθμιση και 

εμβάθυνση των σχέσεων Βρυξέλλες-Μαγκρέμπ και Μασρέκ. Αυτές οι χώρες δεν 

έπαψαν ποτέ να τονίζουν τόσο στην ΕΕ όσο και στο ΝΑΤΟ ότι ο πλούσιος 

Μεσογειακός βορράς ο οποίος συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση ισότιμα με τα 

άλλα κράτη-μέλη, αντιμετωπίζει πάρα πολλά προβλήματα που προέρχονται 

κυρίως από τον φτωχό Μεσογειακό νότο όπως π.χ. η μετανάστευση και η 

λαθρομετανάστευση και που απειλούν τον συνεκτικό ιστό όχι μόνο των χωρών 

που υφίστανται αυτά τα προβλήματα αλλά και ολόκληρης της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Η Ελλάδα, η Ιταλία, η Ισπανία, η Πορτογαλία και εν μέρει η Γαλλία 

επιθυμούσαν και συνεχίζουν να επιθυμούν ένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση έτσι ώστε να επιλυθούν ή να μετριαστούν τα προβλήματα των 

χωρών αυτών και των γειτονικών. Ταυτόχρονα έβλεπαν πως το ενδιαφέρον του 
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ΝΑΤΟ εστιαζόταν εξίσου προς τις χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης 

με αντίστοιχη παραμέληση των Μεσογειακών κρατών, κάτι που τους 

δημιουργούσε σημαντικές ανησυχίες για την ευημερία και τη σταθερότητα της 

Μεσογειακής λεκάνης. Επιπλέον, τα κράτη της Μεσογείου που συμμετέχουν στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση πάντοτε επιθυμούσαν τόσο μια ισοσκελισμένη διεύρυνση της 

ΕΕ με κράτη της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης αλλά και της Μεσογείου (και 

των Βαλκανίων) όσο και μια ισόρροπη κατανομή των κοινοτικών χρηματοδοτικών 

πόρων προς τα υποψήφια, συνδεδεμένα και άλλα κράτη της κεντρικής και 

ανατολικής Ευρώπης, της Μεσογείου και των Βαλκανίων που συνεργάζονται 

στενά με τις Βρυξέλλες 

   Η ένταξη της Κύπρου και της Μάλτας στην Ευρωπαϊκή Ένωση από την 

1η Μαΐου 2004 σηματοδοτεί εκ νέου το ενδιαφέρον της Ε.Ε. για τις εξελίξεις στην 

Μεσογειακή λεκάνη. Η ενσωμάτωση της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή κοινότητα 

ενισχύει το κλίμα ασφάλειας και σταθερότητας στην Κύπρο και σε ολόκληρη της 

Ανατολική Μεσόγειο και επιβραβεύει τις δύσκολες και επίπονες προσπάθειες του 

διχασμένου αυτού νησιού να εκπληρώσει τόσο τα πολιτικά όσο και τα οικονομικά 

κριτήρια της ένταξης. Η ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί την 

ευτυχή κατάληξη μια δύσκολης και επίμονης προσπάθειας τόσο του Ελληνικού 

όσο και του Κυπριακού Υπουργείου Εξωτερικών και πολλών άλλων θεσμικών και 

μη φορέων. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει έπ’ ουδενί ότι επιλύθηκε το Κυπριακό 

πρόβλημα. Οι προσπάθειες τόσο των Ηνωμένων Εθνών, αν και δεν καρποφόρησαν 

τελικά, όσο και των ειδικών απεσταλμένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των 

επιμέρους κρατών πρέπει να συνεχιστούν ανελλιπώς για την επίτευξη της 

πολυπόθητης λύσης. Όμως η συμπερίληψη της Κύπρου στη Ευρωπαϊκή Ένωση 

είναι μια νότα αισιοδοξίας που μας επιτρέπει να ατενίζουμε το μέλλον με 

μεγαλύτερη σιγουριά. Η Κυπριακή ένταξη αποτελεί ουσιαστικά την επιβράβευση 

του δικαίου και της ηθικής καθώς η προσπάθεια της Κύπρου δεν υστερούσε σε 

τίποτα από την προσπάθεια των άλλων υποψήφιων χωρών. Αν η Κύπρος δεν είχε 

προσχωρήσει με το αιτιολογικό ότι δεν είχε επιλυθεί το πολιτικό πρόβλημα αυτής, 

κάτι το οποίο ουδέποτε είχε προαναφερθεί και ούτε αποτελούσε προαπαιτούμενο 

όρο για την ένταξή της, θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι είχε επικρατήσει η 

δύναμη της αδικίας και της ανηθικότητας και ότι ό,τι είχε συμφωνηθεί στο 

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ελσίνκι δεν αποτελούσε δέσμευση της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, κάτι που θα αντιστοιχούσε σε ισχυρότατο πλήγμα κατά της αξιοπιστίας 

και της φερεγγυότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάποιος θα μπορούσε να 

ισχυριστεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ακολουθεί δύο μέτρα και δύο σταθμά. Ένα 

τέτοιο γεγονός θα μπορούσε να πλήξει τα θεμέλια του Ευρωπαϊκού 

οικοδομήματος και θα έκανε τα υπάρχοντα και τα υποψήφια κράτη-μέλη 

εξαιρετικά καχύποπτα απέναντι στις διακηρυκτικές αρχές της Ένωσης και στους 

θεσμούς αυτής. 

  

  Η Τουρκική αποτυχία στην Αθήνα 
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      Η ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να ερμηνευθεί επίσης 

ως ένα ηχηρότατο χαστούκι στην προκλητική, άδικη και αήθη πολιτική της 

Τουρκίας που πιστεύει ότι η δύναμη της στρατιωτικής ισχύος κυρίως και η 

εκάστοτε υποστήριξη και επιρροή από ισχυρότατους εταίρους, συμμάχους και 

φίλους επαρκεί για την ικανοποίηση όλων των σκοπών και των στόχων. Με την 

υπογραφή της Αθήνας ανατράπηκε έστω και προσωρινά η αποδοχή μιας τέτοιας 

πολιτικής. Η Τουρκία δεν έχει αντιληφθεί, ότι στα Ευρωπαϊκά ιδεώδη της 

ελευθερίας, δημοκρατίας, κράτους-δικαίου, ειρηνικής συνύπαρξης και 

διευθέτησης των διαφορών δεν υπάρχει χώρος για παραβάσεις και παραβιάσεις, 

διαστρεβλώσεις και άλλες τέτοιες ανήθικες πρακτικές. Αναμφίβολα, η 

στρατιωτική ισχύς, η οικονομική και εμπορική δύναμη, η υποστήριξη από 

ισχυρούς φίλους και η μεγάλη αγορά που αποτελεί η γείτονας αποτελούν 

παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν αποφάσεις κρατών και οργανισμών. 

Κάποιες φορές όμως ακόμα και αυτά τα πλάγια μέσα δεν επαρκούν για την 

επίτευξη δύσκολων στόχων όπως η σύνδεση της επίλυσης του Κυπριακού με την 

ένταξη της Κύπρου ή εναλλακτικά η σύνδεση της ένταξης της Κύπρου με την 

λήψη ημερομηνίας έναρξης των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της Τουρκίας. Η 

συνολική απόρριψη της τουρκικής και τουρκοκυπριακής πολιτικής ήρθε και από 

τους ίδιους τους Τουρκοκύπριους, ακόμα και τους έποικους, που κάποιος θα 

ισχυριζόταν ότι οι τελευταίοι πρόκειται για έμμισθους πράκτορες της Άγκυρας. Τα 

συλλαλητήρια που έλαβαν χώρα στα κατεχόμενα και που έφταναν μέχρι την 

είσοδο της οικίας του Ντεκτάς ήταν η καλύτερη και η πιο τρανταχτή απόδειξη της 

παταγώδους αποτυχίας της πολιτικής της αδιαλλαξίας και της αμετροέπειας. 

    Η πολιτική του Ντεκτάς καταδίκασε ακόμα και τους προστάτες αυτού. Η 

Τουρκία υπερασπιζόμενη και χρηματοδοτώντας τόσα χρόνια το κατασκεύασμά 

της περιφρόνησε επιδεικτικά την Άτυπη Σύνοδο Κορυφής στην Αθήνα και δεν 

συμμετείχε στην προσχώρηση των νέων κρατών. Αυτό αναμφίβολα ενισχύει τη 

διπλωματική ισχύ της Αθήνας που δεν παύει να υπενθυμίζει στις Βρυξέλλες την 

προκλητική, άδικη και συγχρόνως αδιάφορη στάση της Άγκυρας.  Στα τέλη του 

έτους 2004 και ύστερα από ενδελεχή εξέταση της προόδου της Τουρκίας όσον 

αφορά τις απαραίτητες θεσμικές, οικονομικές και πολιτικές μεταρρυθμίσεις που 

χρειάζονται για την ένταξή της, και μετά από τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής 

θα δοθεί στην Τουρκία η ημερομηνία κατά την οποία θα αρχίσουν οι 

διαπραγματεύσεις για την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από ότι 

διαφαίνεται η Τουρκία δεν θα γίνει πλήρες μέλος της Ένωσης πριν από την ένταξη 

της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας το 2007. Η πρόσφατη απόφαση της Άγκυρας 

να καταθέσει νομοσχέδιο στην τουρκική εθνοσυνέλευση για την λήψη τουρκικής 

ιθαγένειας από τους Τουρκοκύπριους και η αθρόα υιοθέτηση τουρκοκυπριακής 

ιθαγένειας από τους Τούρκους έποικους με σκοπό βέβαια την αλλοίωση του 

εθνολογικού στοιχείου στην Κύπρο, αποδεικνύει ότι η Άγκυρα επιθυμεί να 

σκληρύνει τη στάση της και να εκφοβίσει την Αθήνα και την Λευκωσία ότι 

ενδέχεται να προχωρήσει με τη προσάρτηση των κατεχομένων όπως είχε 
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επανειλημμένως απειλήσει στο παρελθόν.[2] Η Άγκυρα όμως δεν αντιλαμβάνεται 

ότι μια τέτοια πολιτική είναι ουσιαστικά αντιπαραγωγική αφού δηλητηριάζει τόσο 

τις διμερείς σχέσεις Άγκυρας-Αθήνας και Λευκωσίας-Άγκυρας, όσο και της 

σχέσεις της Άγκυρας με τις Βαλκανικές αλλά και της τελευταίας με τις Βρυξέλλες. 

Η Τουρκία πρέπει να απαγκιστρωθεί από το παρελθόν και από τον αδιάλλακτο 

Ντεκτάς και να αποφασίσει χωρίς αυτόν για την επίλυση του Κυπριακού, 

διαφορετικά θα παραμένει προσαρτημένη στο άρμα του Ντεκτάς που θα 

αποφασίζει, αδίκως και de facto για τις τύχες 70 περίπου εκατομμυρίων 

ανθρώπων. Η ευρωπαϊκή προοπτική της Άγκυρας περνάει υποχρεωτικά, τώρα 

πλέον, όχι μόνο από μία αλλά δύο πρωτεύουσες, την Αθήνα και την Λευκωσία και 

προϋποθέτει την διατήρηση καλών σχέσεων γειτονίας και με τις δύο. 

    Πριν από 28 χρόνια, η Τουρκία προέβη σε μια κίνηση που έμελλε να την 

αιχμαλωτίσει για δεκαετίες μετά. Η Τουρκική παράνομη διπλή εισβολή κατέστησε 

την Κύπρο όμηρο της Άγκυρας. Σήμερα πλέον ο Τουρκικός στρατός στα 

κατεχόμενα έχει υπό ομηρία τους Τουρκοκύπριους και την ίδια την Άγκυρα. Μετά 

από 28 χρόνια ο Τουρκικός στρατός είναι όμηρος της Κύπρου. 

  

 Η Ελλάδα και η Διεύρυνση 

  

   Η Ελλάδα βγαίνει κερδισμένη από τη διεύρυνση. Κατάφερε μετά από πολλά 

χρόνια  υπερασπιστικής προσπάθειας να ενταχθεί η Κύπρος στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση και έτσι να αυξήσει την διαπραγματευτική ισχύ που θα έχει στα θεσμικά 

όργανα της ΕΕ (Κοινοβούλιο, Επιτροπή, Συμβούλιο Υπουργών, επιμέρους 

Επιτροπές και Υπο-επιτροπές). Η επιτυχία αυτή δεν θα πρέπει να επισκιάσει την 

προσπάθεια επίλυσης του Κυπριακού. Η ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση δεν ήταν, ούτε είναι αυτοσκοπός. Η επίλυση του Κυπριακού αποτελεί και 

πρέπει να αποτελεί την ύψιστη προσπάθεια της Ελλάδας όσον αφορά το 

Κυπριακό. Εκτός αυτού, η ενταξιακή επιτυχία μπορεί σε πολλά σημεία να 

παραμείνει νεκρό γράμμα εάν δεν επιτευχθεί η λύση στο Κυπριακό αδιέξοδο. 

Ούτως ή άλλως η εφαρμογή του κοινοτικού κεκτημένου θα γίνει μονάχα στο 

ελληνοκυπριακό τμήμα της νήσου. Πέραν αυτού υπάρχουν πολλά σημεία στα 

οποία η εφαρμογή των κοινοτικών αποφάσεων, κανόνων, οδηγιών κ.ο.κ. ενδέχεται 

να εμποδιστεί ή παρακωλυθεί από τον Ντεκτάς και την Τουρκία. Η ένταξη της 

Σλοβενίας και η προοπτική ένταξης των άλλων δύο Βαλκανικών κρατών το 2007 

είναι εξαιρετικά επωφελείς εξελίξεις για την Ελλάδα. Με την διεύρυνση της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τα δυτικά και ανατολικά Βαλκάνια, η χερσόνησος 

βγαίνει από την απομόνωση και αρχίζει σταδιακά να εντάσσεται στη διεθνή 

σκηνή. Η δυναμική της διεύρυνσης που θα ταυτιστεί χρονικά με την διεύρυνση 

του ΝΑΤΟ προς ανατολάς[3] θα ενισχύσει το κλίμα σταθερότητας και ασφάλειας 

στην περιοχή και θα απομακρύνει τις πιθανότητες αναβίωσης αταβιστικών 

http://www.elesme.gr/elesmegr/periodika/t16/t16_8.htm#_ftn2
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τυχοδιωκτισμών στην Βαλκανική. Η ταυτόχρονη και διπλή διεύρυνση ενός 

πολιτικο-αμυντικού και ενός πολιτικό-οικονομικού συνασπισμού στα Βαλκάνια θα 

προσδώσει μια νέα δυναμική στη συνεργασία μεταξύ των Βαλκανικών κρατών και 

μεταξύ αυτών και της υπόλοιπης Ευρώπης.  Η Βαλκανική χερσόνησος υπήρξε η 

τελευταία υποπεριφέρεια της Ευρώπης που είχε παραμείνει για πολλά χρόνια 

εκτός των ευεργετικών διεθνών και περιφερειακών εξελίξεων απόρροια της 

έλλειψης σταθερότητας στην περιοχή και των μειονοτικών εξάρσεων. Η διεύρυνση 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ θα ενισχύσει το κλίμα ασφάλειας τόσο 

στις ηγεσίες των χωρών αυτών όσο και στους πολίτες τους. Μέσα από την 

επερχόμενη διεύρυνση θα ενισχυθούν ακόμα περισσότερο οι δημοκρατικοί θεσμοί 

στις χώρες αυτές, θα εδραιωθεί και διευρυνθεί το κράτος-δικαίου και η προστασία 

όλων των μειονοτήτων, θα ενισχυθεί η διαφάνεια, η ελευθερία και η δημοκρατία 

και θα αποκηρυχθεί η κατάληξη στη βία[4] και η απειλή αυτής ως ο μόνος τρόπος 

επίλυσης των διακρατικών διαφορών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα τονώσει το κλίμα 

αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ των κρατών και δια μέσου της εφαρμογής της 

ΟΝΕ[5] και της κατάργησης των τελωνειακών και άλλων ισοδύναμων μέσων 

περιορισμού των εμπορικών συναλλαγών στα νεοεφαρμοζόμενα κράτη θα 

ενισχυθεί η διακρατική, διασυνοριακή και διαπεριφερειακή συνεργασία σε 

πολλούς τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος. Έτσι η χώρα μας ούσα η μοναδική χώρα 

των Βαλκανίων με πολύ υψηλότερο επίπεδο διαβίωσης από τις γειτονικές και με 

ενισχυμένη την οικονομίας της αναμένεται ότι θα πρωτοστατήσει στην ανάπτυξη 

διμερών και πολυμερών οικονομικών, εμπορικών και επιχειρηματικών επαφών με 

τις γειτονικές. Στο πλαίσιο αυτό άλλωστε ανάγεται και η διάνοιξη και λειτουργία 

της νέας διασυνοριακής γραμμής μεταξύ Ελλάδος-Αλβανίας στη Μέρτζανη. 

Περαιτέρω, η ένταξη των Βαλκανικών κρατών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο 

ΝΑΤΟ αναμένεται ότι θα αναβαθμίσει συνολικά τη γεωπολιτική, γεωστρατηγική 

και γεω-οικονομική αξία της περιοχής και θα μειώσει σημαντικά τις πιθανότητες 

έκρηξης ενός νέου Βαλκανικού πολέμου και των τοπικών και δια περιφερειακών 

εντάσεων που δημιουργούνται στην εν λόγω περιοχή. 

    Το γενικότερο κλίμα συνεργασίας που διαφαίνεται ότι θα επικρατήσει στη 

χερσόνησο του Αίμου δεν αποτελεί στοιχείο για τον εφησυχασμό της ελληνικής 

εξωτερικής πολιτικής. Η Τουρκία και το πολιτικο-στρατιωτικό σκληροπυρηνικό 

κατεστημένο που διοικεί τη γείτονα χώρα φαίνεται να είναι εξαιρετικά 

δυσαρεστημένο από την πρόσφατη αποτυχία στη Αθήνα, ελπίζοντας ως την 

τελευταία στιγμή ότι κατά κάποιο τρόπο θα μπορούσαν να κωλυσιεργήσουν την 

ένταξη της Κύπρου ή να πετύχουν την αναγνώριση ενταξιακών δικαιωμάτων και 

στα κατεχόμενα. Η Τουρκία ενοχλημένη από τη Σύνοδο Κορυφής στη 

Κοπεγχάγη  αντέδρασε  με πολλές, μαζικές και επίμονες παραβάσεις και 

παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου και της Περιοχής Πληροφοριών 

Πτήσεων. Αυτές οι Τουρκικές επιθετικές αντιδράσεις που άρχισαν αρκετό 

καιρό[6] πριν από τη Σύνοδο Κορυφής στη Κοπεγχάγη και που κορυφώθηκαν κατά 

τη διάρκεια της Συνόδου ως μέσο πίεσης της ελληνικής και κυπριακής πλευράς 

μπορεί να μην είναι οι τελευταίες. Η χώρα μας θα πρέπει να αναμένει ότι η 

Τουρκία θα προβεί και σε άλλες επιθετικές ενέργειες με σκοπό να ακυρώσει τα 

http://www.elesme.gr/elesmegr/periodika/t16/t16_8.htm#_ftn4
http://www.elesme.gr/elesmegr/periodika/t16/t16_8.htm#_ftn5
http://www.elesme.gr/elesmegr/periodika/t16/t16_8.htm#_ftn6
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αποτελέσματα της Αθήνας και να καθυστερήσει τόσο την εφαρμογή της ένταξης 

στην Κύπρο όσο και την επίλυση του Κυπριακού ζητήματος. Είναι άγνωστο αν ο 

Ερντογάν, και ο Γκιούλ που φαίνονται να είναι αρκετά μετριοπαθείς θα 

υπερισχύσουν στην Τουρκία. Είναι εξίσου άγνωστο αν οι φιλοευρωπαϊστές 

παραμείνουν ισχυροί και θα συνεχίσουν να επηρεάζουν τους υπόλοιπους στην 

Τουρκία, ειδικά μετά την απογοητευτική απάντηση των Βρυξελλών. Αν το 

φιλοευρωπαικό κλίμα επικρατήσει στην Τουρκία, τότε υπάρχει η πιθανότητα η 

μετριοπάθεια και η συνεργασία να υπερισχύσουν μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας. 

Οι αλλεπάλληλες δηλώσεις του Ντεκτάς στην Άγκυρα και στα κατεχόμενα με την 

κάλυψη των ηγετικών στελεχών της τουρκικής κυβέρνησης, ότι όχι μόνο δεν 

αποδέχεται τα αποτελέσματα της Αθήνας αλλά σκοπεύει να τα ανατρέψει και να 

εμποδίσει την εφαρμογή τους προϊδεάζουν κακούς οιωνούς. Η Τουρκία παραμένει 

εξαιρετικά επισφαλής γείτονας με μεγάλο βαθμό αναξιοπιστίας και 

αφερεγγυότητας και δεν είναι προβλέψιμο κατά πόσο θα ακολουθήσει μια εξ 

ολοκλήρου Ευρωπαϊκή πορεία χωρίς να αμφιταλαντεύεται, όπως η Ελλάδα, ή θα 

συνεχίσει την διφορούμενη πορεία που ακολουθεί ως τώρα, με το ένα πόδι στην 

Ευρώπη, όποτε και όταν τη συμφέρει, και με το άλλο στην ανατολή. 

  

  

Του Ευάγγελου Τέμπου Διδάκτορος Ιστορίας, πλήρες μέλους του Διεθνούς 

Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών του Λονδίνου (IISS) και Στρατηγικού 

Αναλυτή της Ελληνικής Εταιρείας Στρατηγικών Μελετών (ΕΛ.Ε.Σ.ΜΕ.) 

  

  

  

 

 

 

[1] Ας σημειωθεί πως η Σλοβενία και η Κροατία και ως ένα βαθμό η Βοσνία-

Ερζεγοβίνη και η Ρουμανία απορρίπτουν τους όρους «Βαλκάνια» και 

«Νοτιοανατολική Ευρώπη» και ισχυρίζονται ότι συμπεριλαμβάνονται στην 

Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Η πρώτη εξ αυτών αρνείται επίμονα να 

συμμετάσχει σε οιαδήποτε σχήματα περιλαμβάνουν τους όρους «Βαλκάνια ή 

Νοτιοανατολική Ευρώπη». 

  

http://www.elesme.gr/elesmegr/periodika/t16/t16_8.htm#_ftnref1
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[2] Στο παρελθόν η Άγκυρα είχε προχωρήσει και σε άλλα μέτρα που ισοδυναμούσαν 

με την προσπάθεια προσχώρησης των κατεχομένων, όπως την ενσωμάτωση του 

συστήματος κοινωνικής ασφάλισης των κατεχομένων με αυτό της Τουρκίας. 

[3] Τα Βαλκανικά κράτη που γίνονται μέλη του ΝΑΤΟ από τη 1η Ιανουαρίου 2004 

είναι η Βουλγαρία, η Ρουμανία και η Σλοβενία. Η τελευταία εντάσσεται στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση από 1η Μαΐου 2004. 

[4] Όπως π.χ. η πρόσφατη δολοφονική επίθεση κατά του μεταρρυθμιστή 

Πρωθυπουργού της Σερβίας και φιλοευρωπαϊστή  Ζόραν Τζίντζις. 

[5] Τα νέα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν αναμένεται να ενταχθούν στη 

πλειοψηφία τους στην ΟΝΕ πριν από 2006-2008. 

[6] Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι ο αριθμός των Τουρκικών εναέριων 

παραβάσεων και παραβιάσεων κατά το μήνα Οκτώβριο 2002 έφτασε περίπου στις 

390. Πολλές από τις προαναφερόμενες ήταν μαζικές και υπήρξαν εικονικές 

εμπλοκές. 

  

http://www.elesme.gr/elesmegr/periodika/t16/t16_8.htm#_ftnref2
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Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΟΥ ΙΡΑΚ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΟΥ 

  

Του Υποστρατήγου ε.α. Α. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 

Ψυχολόγου – Διδάκτορος Φιλοσοφίας 

  

  

Εισαγωγικά 

  

     Περίφημος είναι ο διάλογος στην «Πολιτεία» του Πλάτωνα περί δικαίου, του 

Θρασύμαχου υποστηρίζοντος το δίκαιον του δυνατού, σύμφωνα με τον οποίον η 

έννοια της δικαιοσύνης εκφράζεται με την επιβολή του ισχυρού επί των άλλων. 

     Δεν απέχουν αυτής της άποψης πολύ και οι σκέψεις του σύγχρονου φιλοσόφου, 

του Έχελου, με μόνη τη διαφορά ότι την υπόσταση του ισχυρού μεταφέρει στην 

έννοια του κράτους, το οποίον μπορεί να καταπιέζει τους πολίτες του χάριν 

καλύτερων συνθηκών ελευθερίας. 

     Αλλά το δίκαιον του ισχυρού δεν μελετάται μόνον από τη φιλοσοφία, έχει γίνει 

και Σχολή Ψυχαναλυτική, της οποίας ιδρυτής είναι ο Άντλερ και σύμφωνα με την 

οποία η δραστηριότητα του ανθρώπου πηγάζει απ΄αυτόν τον δυναμισμό της ψυχής 

για επικράτηση και αναγνώριση από τους άλλους. 

     Έτσι, με αυτή τη θέση αιτιολογεί ο Φράνσις Φουκουγιάμα (άλλοτε αξιωματούχος 

του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ) στο περιβόητο σύγγραμμά του : «Το Τέλος 

της Ιστορίας και ο Τελευταίος Άνθρωπος», την παγκόσμια επικράτηση της 

Φιλελεύθερης Δημοκρατίας, ως τέλος της ιστορίας, διότι η Φιλελεύθερη 

Δημοκρατία αναδεικνύει τον δυνατόν από τον τελευταίον νωχελή ανθρώπων. 

  

Τα Προκαταρτικά του Πολέμου 
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     Το ιδεολογικό προκάλυμμα της Φιλελεύθερης Δημοκρατίας χρησιμοποίησε και 

ο Πρόεδρος των ΗΠΑ προκειμένου να ξεκινήσει τον πόλεμο εναντίον του Ιράκ 

απαλλάσσοντας αυτό και τον κόσμο ολόκληρο από την τυραννία και τις απειλές από 

τα όπλα μαζικής καταστροφής του Σαντάμ, ενώ κατ΄ουσίαν εξυπηρετεί ίδια 

συμφέροντα επιβάλων κατά ωμόν και φρικτό τρόπο το «δίκαιον του ισχυρού». 

     Επί πλέον της στρατιωτικής και πολιτικής προπαρασκευής του πολέμου υπήρξε 

και η ιδεολογική τοιαύτη με την οποίαν προσπάθησαν οι ΗΠΑ να νομιμοποιήσουν 

την πολεμική τους ενέργεια μέσα από τον ΟΗΕ με αποτέλεσμα να μη πεισθεί η 

πλειοψηφία των Μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας και να μην πάρει την έγκριση 

του ΟΗΕ. Αλλά ούτε η ιδεολογία του πολέμου των ΗΠΑ εναντίον του Ιράκ πέρασε 

στην Διεθνή Κοινή Γνώμη, η οποία κατά πρωτοφανή δυναμισμό αντέδρασε 

παγκοσμίως και οικουμενικά εναντίον του πολέμου. 

     Ευχής έργον είναι αυτό το οικουμενικό υπέρ της ειρήνης κίνημα να οργανωθεί 

και να ενηλικιωθεί, ως μία, παγκόσμια αντίρροπη και εξισορροπιστική δύναμη των 

ελεύθερων πολιτών έναντι της αλαζονείας και της αυθαιρεσίας των Ισχυρών 

Δυνάμεων, προς διατήρηση της ειρήνης, της ευημερίας και του δικαίου των πολιτών 

και των λαών. 

     Η καθολική αυτή σε παγκόσμια έκταση κινητοποίηση των λαών εναντίον του 

πολέμου αποκαλύπτει μεταξύ των άλλων ότι τα «μυαλά των ανθρώπων» έχουν 

προχωρήσει και είναι πιο μπροστά από την κατεστημένη νοοτροπία. 

     Οι πολίτες του κόσμου αντιλήφθηκαν ότι οι ΗΠΑ κάνουν τον πόλέμο για δικούς 

τους χρεωοικονομικούς, γεωπολιτικούς και στρατηγικούς λόγους. 
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     Είναι επόμενος ο στρατηγικός σκοπός της Αμερικής να επιδιώκει να διατηρήσει 

την παγκόσμια πρωτιά της ως Υπερδύναμη και επίσης να εμποδίζει να αναπτυχθεί 

οποιαδήποτε άλλη ανταγωνίστρια Μεγάλη Δύναμη (Ευρώπη, Ρωσία, Κίνα, 

Ιαπωνία) και βεβαίως οποιαδήποτε παγκόσμια ανταρσία (τρομοκρατία όπως 

λέγεται) σε βάρος της. 

     Πηγές δύναμης ανάπτυξης όλων αυτών των αντιτιθεμένων Δυνάμεων είναι το 

πετρέλαιο της Μέσης Ανατολής, τις χώρες της οποίας σύμφωνα με το δίκαιον του 

ισχυρού πρέπει να κατέχει ή να ελέγχει η Αμερική με τον «μανδύα» της 

Φιλελεύθερης Δημοκρατίας. 

  

Σχέδια και Διεξαγωγή των Πολεμικών Επιχειρήσεων 

  

     Ο πόλεμος ξεκίνησε και οι Αμερικανοί με τους Άγγλους κυρίως βομβαρδίζουν 

και εισβάλλουν στο Ιράκ και όπως έδειχναν οι πληροφορίες από τα τηλεοπτικά 

Μέσα Ενημέρωσης μπορούμε να πούμε ότι τα πολεμικά σχέδια και η διεξαγωγή των 

επιχειρήσεων ήταν πολύ «έξυπνα» από στρατιωτικής σκοπιάς. 

     Από πλευράς Ιρακινών και όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα, αποδείχθηκε ότι 

ήσαν λίαν φτωχοί έως ανύπαρκτοι καθόσον αφορούσε τους τεχνικούς εξοπλισμούς 

(αεροπλάνα, άρματα κ.λ.π.). 

     Η μόνη δύναμή τους ήταν το ανθρώπινο δυναμικό, το οποίον παρουσίαζαν και 

στις παρελάσεις, του οποίου το ηθικό ήταν υψηλότατο μέχρι φανατισμού και το 

οποίον «έξυπνα», είχε σχεδιασθεί και χρησιμοποιήθηκε για αγώνα εντός των 

πόλεων. 

     Ο αγώνας, ως γνωστόν, εντός των πόλεων εφ΄ενός, είναι δαπανηρότατος σε 

ανθρωποθυσία και αφ΄ετέρου δεν διευκολύνει τις κινήσεις βαρέος οπλισμού, το 

οποίον αποτελούσε το πρωταρχικό πλεονέκτημα των Αμερικανών και Άγγλων, ενώ 

απεναντίας διευκόλυνε τους ελαφρώς εξοπλισμένους Ιρακινούς. 

     Ακόμα η επιλογή του τυραννικού καθεστώτος θεωρείται «έξυπνη» 

συσχετιζόμενη και με τον εξοπλισμό των πολιτών των προσκείμενων στην τυραννία 

και για δύο άλλους λόγους. 

     Ο εξοπλισμός και των ως άνω πολιτών επιπλέον της φθοράς που θα προκαλούσε 

στους επιτιθέμενους, συγχρόνως θα εμπόδιζε οιαδήποτε ανταρσία ή αυτομολία των 

αντιφρονούντων πολιτών, διατηρώντας το σύνολο των πολιτών εντός των πόλεων, 

γεγονός το οποίον περιόριζε την αποτελεσματικότητα τόσο των βομβαρδισμών 

εντός των πόλεων, λόγω θυμάτων αθώων πολιτών, όσον και την αυστηρή πολιορκία 

των πόλεων από τις Αμερικανικές και Αγγλικές Δυνάμεις. 

     Ο αγώνας εντός των πόλεων, πέραν των εκτιμωμένων μεγάλων απωλειών μάχης 

των επιτιθεμένων, θα ήταν και λίαν βραδείας εξέλιξης, οπότε θα ήταν εις βάρος των 

επιτιθεμένων και οι επερχόμενες δυσμενείς, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, 

καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή. 

     Απ΄όσα ανωτέρω εκτέθηκαν συμπεραίνεται ότι από στρατιωτικής πλευράς οι 

Ιρακινοί ανάλογα με τις δυνατότητές τους αξιοποίησαν σε άριστο βαθμό το ηθικό 

του ανθρώπινου δυναμικού, το έδαφος και τις καιρικές συνθήκες. 
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     Παράγοντες που θα μπορούσαν να συνδράμουν αποτελεσματικά και σ΄ένα 

ανορθόδοξο πόλεμο και μετά την κατάληψη του Ιράκ και ο οποίος προκαλεί απορία 

γιατί δεν έγινε, όπως απορία προκάλεσε η άνετη πτώση του τυραννικού καθεστώτος 

και το μη αναμενόμενο στον καιρό του τέλος του πολέμου. 

     Όπως είδαμε οι Ιρακινοί αν και αμυνόμενοι, ως μικρός «Δαβίδ» έναντι των 

«Γολιάθ», είχαν την πρωτοβουλία των πολεμικών επιχειρήσεων, διότι υποχρέωσαν 

τους επιτιθέμενους Αγγλο-Αμερικανούς να σχεδιάσουν και να επιχειρήσουν στις 

συνθήκες που οι ίδιοι οι Ιρακινοί είχαν επιλέξει. 

     Και οι Αγγλο-Αμερικανοί «έξυπνα» και αυτοί ποιούντες δεν πέφτουν στην 

«φάκα» που είχαν στήσει οι Ιρακινοί, ώστε να διεξάγουν συστηματικές πολεμικές 

επιχειρήσεις εντός των πόλεων υπό λίαν δυσμενείς, όπως αναφέρθηκαν, συνθήκες 

γι΄αυτούς. Αρκούνται στην πολιορκία των πόλεων με επιλεκτικές επιθέσεις εντός 

αυτών υποστηριζόμενοι από αεροπορία, πυραύλους, άρματα και κανόνια με την 

τελειότατη τεχνική εξέλιξη αυτών. 

     Και ενώ στην πρωτεύουσα του Ιράκ την Βαγδάτη αναμένοντο σκληρές μάχες, 

λόγω της αναμενόμενης σθεναράς και πεισματώδους αντίστασης των Ιρακινών, η 

Βαγδάτη έπεσε στα χέρια των Αμερικανών σαν «χάρτινος πύργος» (έστω και αν 

προκαλεί απορία) και ακολούθησαν χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία και οι άλλες πόλεις 

του Ιράκ. 

     Τα Αγγλο-Αμερικανικά στρατεύματα είναι κυρίαρχα πλέον του Ιράκ και 

απομένει πλέον η φάση της παγίωσης του «δικαίου του ισχυρού». 

  

Ο Πόλεμους του Ιράκ και η Ευρώπη 

  

     Η διακεκηρυγμένη παγκοσμιοποίηση της Αμερικής είτε με το «άγριο» είτε με το 

«καλό» μπήκε σε εφαρμογή με τους πολέμους στη Σερβία και στο Ιράκ και με τις 

απειλές για την συνέχεια αυτού στη Συρία ή στο Ιράν και στη Βόρειο Κορέα και να 

δούμε ποιες άλλες χώρες έχουν σχεδιασθεί για την ολοκλήρωση του στόχου της 

παγκοσμιοποίησης. 

     Βέβαια, επαναλαμβάνεται ότι η παγκοσμιοποίηση γίνεται «εν ονόματι» της 

Φιλελεύθερης Δημοκρατίας και της ελεύθερης αγοράς στην οικονομία, 

υποστηριζόμενες οι πορείες αυτές 

από το φιλοσοφικό ιδεολόγημα του ωφελισμού και της ευδαιμονίας (ο «τελευταίος 

άνθρωπος….» του Φουκουγιάμα. 

     Η μονομερής απόφαση της Αμερικής για τον πόλεμο του Ιράκ διαιρεί την 

Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) σε υποστηρικτές και αντιτιθέμενους προς αυτή, κατάσταση 

που δημιούργησε προβληματισμούς για την διατήρηση της ενότητάς της. Συνέπεια 

αυτής της ιδιαιτερότητας ήταν να αρχίσουν με κύριους πρωταγωνιστές τη Γαλλία 

και την Γερμανία προσεγγίσεις της Ευρώπης με την Ρωσία, οι οποίες αξίζουν 

παρατήρησης για περαιτέρω αξιοποίησή τους, όπως και αν διαμορφωθούν 

μελλοντικά τα πράγματα. 

     Η λήξη του πολέμου στο Ιράκ συμπίπτει χρονικά με την άτυπη σύσκεψη των 

Αρχηγών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με την τελετή της υπογραφής της Συνθήκης 
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Ένταξης στην ΕΕ των δέκα (10) νέων μελών μεταξύ των οποίων και της Κύπρου 

(σημαντική εθνική επιτυχία). 

     Στη σύσκεψη και στη γιορτή αυτή υπό το λαμπρό Φως της Ακρόπολης, που δέος 

γεννά σε κάθε ψυχή, αλλά και έμπνευση στους νόες, επαναβεβαιώθηκε 

αποφασιστικά η ενότητα της ΕΕ και η όλη αυτή κατάσταση του πολέμου στο Ιράκ, 

στην Αθήνα εκρίθη επιτακτική η ανάγκη για πολιτική κατ΄αρχάς και αμυντική 

ένωση της Ευρώπης, ώστε να καταστεί μία ισότιμη και συνεργάσιμη με την Αμερική 

Μεγάλη Δύναμη, που να εκπέμπει σε οικουμενική εμβέλεια. 

     Εκείνο το γεγονός που αξίζει ιδιαίτερης προσοχής είναι ότι όλοι οι Αρχηγοί 

Κρατών της ΕΕ διακήρυξαν ότι η Ενωμένη Ευρώπη και το κατατιθέμενον προς 

έγκριση Σύνταγμά της να διέπεται από τις πανανθρώπινες διαχρονικές 

Αριστοτελικές αξίες της Δημοκρατίας, της Ελευθερίας, της Ισηγορίας, της Ευνομίας 

και γενικά του σεβασμού προς τον Άνθρωπο και στο Περιβάλλον του. Αρχές οι 

οποίες έχουν ως επίκεντρο αυτόν τον ίδιο τον Άνθρωπο ως ποιότητα και όχι ως 

ποσότητα. 

     Μια τέτοια Ενωμένη Ευρώπη θα αποβεί λίαν ωφέλιμη για τον εαυτό της, αλλά 

και για όλη την ανθρωπότητα, καθόσον : 

•        Ως ισότιμη και συνεργάσιμη με την Αμερική, δύναται να αποτελεί 

επιβραδυντικό και ανασταλτικό παράγοντα στην αλλαζονεία και στην 

αυθαιρεσία της, προστατεύουσα την ίδια αφ΄ενός, αλλά και διασώζουσα την 

ειρήνη στον κόσμο αφ΄ετέρου. 

•        Η Ενωμένη Ευρώπη με τις διακηρυχθείσες αρχές της ενδυναμώνει τον ρόλο 

του ΟΗΕ, ώστε να είναι ουσιαστικός, δίκαιος και αποτελεσματικός στις 

αποφάσεις του χάριν της ειρήνης και της ευημερίας των ανθρώπων. 

•        Ως Μεγάλη Δύναμη (Οικονομική, Πολιτική, Στρατιωτική και Τεχνική) θα 

συμβάλλει στην σμίκρυνση της ανισότητας των Λαών μεταξύ Νότου και 

Βορρά συνεργαζόμενη με τις άλλες προηγμένες χώρες (Ομάδα G8) και με 

τον ΟΗΕ. 

•        Τέλος ως Ενωμένη πλήρως η Ευρώπη ενδυναμώνει από κάθε πλευρά το 

καθ΄ένα μέλος της αλλά και η ίδια αναδεικνύεται ισχυρή και δυνατή με 

πρωταγωνιστική θέση στην παγκοσμιότητα απ΄όλες τις πλευρές. 

Ο πόλεμος του Ιράκ έδωσε την αφορμή, οι συνθήκες έχουν ωριμάσει, οι 

Ευρωπαίοι ας τολμήσουν την ένωσή τους, μπορούν…..! 

  

Η Ελλάδα από τον Πόλεμο του Ιράκ 

  

     Ο πόλεμος στο Ιράκ συνέπεσε τη χρονική περίοδο που η Ελλάδα είχε την 

Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ως εκ τούτου ο ρόλος της ήταν πολύ 

δύσκολος, καθόσον όπως αναφέρθηκε η Ευρώπη χωρίσθηκε σε συμπράξαντες και 

αντιτιθεμένους προς την απόφαση της Αμερικής για πόλεμο στο Ιράκ. 

     Σ΄αυτές τις δύσκολες στιγμές η πολιτική της Ελληνικής προεδρίας υπήρξε 

υπερβατική με στόχους αφ΄ενός να διατηρήσει την ενότητα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και αφ΄ετέρου να διασώσει τους παραδοσιακούς συμμαχικούς δεσμούς της 
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Ευρώπης με την Αμερική, πολιτική η οποία συνεχίζεται με αισιόδοξη προοπτική και 

της οποίας σταθμός υπήρξε η συνάντηση, όπως είδαμε, των Αθηνών. 

     Κατ΄αυτόν τον τρόπο η Ελλάδα ενίσχυσε πολιτικά τη διεθνή θέση της και κυρίως 

έναντι της Ευρώπης και της Αμερικής, ενώ απεναντίας η διπλωματική ισχύς της 

Τουρκίας έχει εξασθενίσει και εκτιμάται ότι διαρκώς θα εξασθενεί για τους εξής 

λόγους : 

•        Λόγω των προς ίδιον όφελος βλέψεων που έχει η Τουρκία για τα πετρέλαια 

του Βορείου Ιράκ, δεν επέτρεψε την διέλευση Αμερικανικών Στρατευμάτων 

από το έδαφός της με λίαν δυσμενείς επιπτώσεις επί των πολεμικών 

επιχειρήσεων των Αμερικανών, προκαλούσα έτσι την μεγάλη δυσαρέσκεια 

στους Αμερικανούς με συνέπεια πρόσφατα ο Υπουργός των Εξωτερικών κ. 

Πάουελ να δηλώσει ότι «…..καιρός είναι η φίλη Τουρκία να καταβάλλει 

προσπάθειες ώστε να επιτύχει τις προϋποθέσεις για την ένταξή της στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση…» χωρίς κάποια νύξη ότι θα τη βοηθήσουμε σ΄αυτό, 

όπως δήλωναν κατά το παρελθόν. 

•        Η Τουρκία δεν δυσαρέστησε τους Αμερικανούς μόνον, αλλά απογοητεύει 

και τους Ευρωπαίους και τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) με την 

στείρα άρνησή τους να συντρέξουν και να εκμεταλλευθούν τις ευκαιρίας για 

ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση προς επίλυση του πολιτικού 

προβλήματος, το οποίον επί χρόνια διατηρούν άλυτο, χάριν εξυπηρέτησης 

διπλωματικών συμφερόντων αυτής της ίδιας της Τουρκίας, έστω και αν 

βλάπτουν τους ομοεθνείς τους στην Κύπρο. 

Κατά τη γνώμη μου, η πτώση της πολιτικής διεθνούς αίγλης της Τουρκίας 

ήδη έχει αρχίσει γεωστρατηγικά με την παρουσία των Αμερικανών στο Ιράκ 

και γενικά στη Μέση και Εγγύς Ανατολή, όπου οι πηγές των πετρελαίων και 

για τους εξής εκτιμούμενους λόγους : 

o          Με την άμεσον ή την κατ΄έμμεσον τρόπον παρουσία των 

Αμερικανών  στο χώρο των πηγών του πετρελαίου, παύει το έδαφος της 

Τουρκίας να έχει την γεωστρατηγική αξία για τους Αμερικανούς που είχε 

πριν, λόγω γειτνίασής της με τα πετρέλαια. 

o          Η εξασθένηση δε της Τουρκίας θα επιδεινωθεί εάν αυτονομηθούν και οι 

Κούρδοι του Βορείου Ιράκ, οι οποίοι συνέδραμαν και διάκεινται φιλικά 

προς τους Αμερικανούς και το οποίον αν συμβεί ενθαρρύνει και τους 

Κούρδους της Τουρκίας, συντρεχουσών και των άλλων διεθνών 

συνθηκών. 

o          Η θέση της Τουρκίας θα μειωθεί ακόμα περισσότερο με την 

πραγματοποίηση του ελέγχου με το «άγριο» ή με το «καλό» και της 

Συρίας από τους Αμερικανούς, διότι εκτιμάται ότι μέσω Συρίας η 

Αμερική θα επεκτείνει τον υπάρχοντα αγωγό πετρελαίου, ώστε αυτός να 

φθάνει στην Ανατολική Μεσόγειο, με συνέπεια τα φορτηγά πλοία να 

αποφεύγουν τον κύκλο του Σουέζ και οι αγωγοί το έδαφος της Τουρκίας. 

Κατ΄αυτόν τον τρόπο το έδαφος της Τουρκίας παρακάμπτεται σχεδόν 

ολοσχερώς και ενισχύεται η γεωπολιτική θέση απεναντίας της Κύπρου, 

για την επίλυση του προβλήματός της που τόσο «κόπτεται» η Αμερική. 
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Μέσα σ΄αυτά τα νέα δεδομένα που διαμορφώθηκαν και εκτιμάται η εξέλιξή τους 

φρονώ ότι πρέπει να μελετηθεί, να σχεδιασθεί και να προγραμματισθεί η Εθνική 

μας πορεία, στον δρόμο βέβαια που μέχρι τώρα ακολούθησε. 

  

Συμπεράσματα 

  

     Απ΄όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, μπορούν να βγουν τα εξής συμπεράσματα με 

αφορμή τον πόλεμο στο Ιράκ : 

•        Επιβάλλεται η πολιτική και στρατιωτική ένωση της Ευρώπης, ώστε να 

αποτελέσει συνεργάσιμο εξισορροπιστικό πόλο έναντι της Αμερικής με 

παγκόσμια ακτινοβολία. 

•        Δέον όπως αναμορφωθεί ο ΟΗΕ ώστε οι αποφάσεις του να είναι δίκαιες και 

να εφαρμόζονται χάριν της ειρήνης και της ευημερίας της ανθρωπότητας. 

•        Επίσης όπως οργανωθεί και ενισχυθεί το παγκόσμιο κοινωνικό κίνημα υπέρ 

της ειρήνης και των ανθρώπινων αξιών, το οποίον εμφανίσθηκε και έδρασε 

οικουμενικά εναντίον του πολέμου στο Ιράκ. 

•        Η Ελλάδα εκτιμάται ότι ορθώς έχει χαράξει την εθνική της πολιτική με τα 

νέα δεδομένα του πολέμου ως ανήκουσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε ισότιμη 

σχέση με την Αμερική. 

Επ΄αυτής της στρατηγικής μελετάται και εφαρμόζονται οι τακτικές. 

  

Επίλογος 

  

     Το δίκαιον του ισχυρού δημιουργεί νέα τάξη πραγμάτων. 

  

  

(Το κείμενο γράφηκε την 23-4-2003) 

  
  



46 

 

ΕΞΟΡΜΗΣΕΙΣ ΕΛ.Ε.Σ.ΜΕ ΕΚΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 
  

Του Αντιστρατήγου ε.α. Η. Καζούκα 

  

  

     Κατά το μήνα Μάϊο βρέθηκε εκτός των τειχών του κλεινού Άστεως συμμετέχοντας με 

ομάδες μελών της σε : 

• Ημερίδα στην Ξάνθη : 

Την 19 Μαίου ο Δήμος οργάνωσε Ημερίδα στα πλαίσια μιας ευδόκιμης 

πολυετούς συνεργασίας Δήμου Ξάνθης και ΕΛ.Ε.Σ.ΜΕ. Γεγονός που 

επιβεβαιώνει αφ΄ενός τη δίψα των πολιτών της δια ενημέρωση στα σοβαρά 

εθνικά και επίκαιρα θέματα, που αφορούν στη χώρα και στο εγγύτερο 

περιβάλλον της και αφ΄ετέρου την εμπιστοσύνη δια την ορθότητα των 

απόψεων και των κρίσεων της Εταιρίας. 
Στην Ημερίδα, που διεξήχθη με την παρουσία του οικοδεσπότη Δημάρχου, του 

Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη, του Στρατηγού Υποδιοικητού του Σώματος Στρατού, 

άλλων εκπροσώπων των τοπικών Αρχών, των τοπικών Μέσων Ενημέρωσης και 

σεβαστού αριθμού πολιτών, την εταιρεία εκπροσώπησαν και ομίλησαν : 

o          Ο Πρόεδρος του ΔΣ της Εταιρίας Αντιστράτηγος ε.α. Ηλίας Καζούκας με θέμα 

«Κυπριακό – Εξελίξεις». 

o          Ο Ταμίας της Εταιρίας Αντιστράτηγος ε.α. Γεώργιος Κοράκης με θέμα 

«Ασύμμετρες Απειλές». 

o          Συντονιστής ο Αντιστράτηγος ε.α. Νικόλαος Φωτιάδης, ο δραστήριος 

αντιδήμαρχος της πόλεως. 

  

Άριστες οι εντυπώσεις από την οργάνωση και διεξαγωγή της ημερίδας, τις παρασχεθείσες 

ευκολίες και φιλοφρονήσεις, από την προσήνεια και το επίπεδο γνώσης των ακροατών που 

κατεφάνησαν στη διάρκεια της συζήτησης στην ημερίδα. 

Η Ξάνθη όμορφη και προοδευτική, μία σύγχρονη πόλη με σεβασμό στην παράδοση, με 

ανεξίτηλη τη σφραγίδα μιας δραστήριας και δυναμικής ΔημοτικήςΑρχής. 

Παρά ταύτα τα σημάδια της ανεργίας, της οικονομικής ύφεσης και του δημογραφικού 

προβλήματος κάνουν εύγλωττα την παρουσία τους. 

  

• Διημερίδα στην ΑΣΠ την 21 και 22 Μαίου : 

Δια δεύτερη συνεχή χρονιά συμμετείχε η ΕΛ.Ε.Σ.ΜΕ σε εκδηλώσεις της 

Σχολής, όπου επιτυχώς ολοκληρώνεται η επιτελική δομή των αξιωματικών 

του Στρατού Ξηράς. 
Πιστεύομε πως και εδώ πρυτάνευσε ο σεβασμός στο έργο των παλαιοτέρων, αλλά και 

η εκτίμηση στην ορθότητα και εγκυρότητα των απόψεων της εταιρίας. 

Την ΕΛ.Ε.Σ.ΜΕ εκπροσώπησαν οι : 

o          Αντιστράτηγος ε.α. Γεώργιος Κοράκης με θέμα «Ασύμμετρες Απειλές». 

o          Ο Υποστράτηγος ΕΛ.ΑΣ ε.α. Παναγιώτης Λάγγαρης με θέμα «Ασφάλεια 

Ολυμπιακών Αγώνων 2004». 

  

Η οργάνωση της διημερίδας, οι παρασχεθείσες ευκολίες και φιλοφρονήσεις προς τα μέλη 

μας άφησαν άριστες εντυπώσεις. 

Είθε η ΑΣΠ να συνεχίσει τον σπουδαίο ρόλο της σε μία λαμπρά πορεία στην σφυρηλάτηση 

και σμίλευση της επιτελικής υπόστασης των αξιωματικών και των λοιπών κλάδων των ΕΔ, 
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στην πρωτοφανή αποστολή που αναλαμβάνει να εκτελέσει στα πλαίσια της επιχειρουμένης 

δραστηριότητος. 

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του ΔΣ της ΕΛ.Ε.Σ.ΜΕ ευχαριστούμε δια την πρόσκληση, 

συγχαίρουμε δια την αρτία οργάνωση των εκδηλώσεων στην Ξάνθη και την ΑΣΠ και 

ευελπιστούμε σε μία στενότερη και παραγωγικότερη συνεργασία στο εγγύς μέλλον. 
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Η ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ 

  

Όλα τα Ενδεχόμενα Είναι Πιθανά. Μόνο με την Ισχύ και την Ετοιμότητα 

Μπορεί να Προληφθούν Λίαν Δυσάρεστες Εξελίξεις και Καταστάσεις για τα 

Ελληνικά Εθνικά Συμφέροντα. 

  

  

 

Toυ Yποστρατήγου ε.α.  Δ. ΚΑΝΤΕΡΕ 

  

Η τουρκική κατά της Ελλάδος προκλητικότητα και επιθετικότητα με τις όλο 

και αυξανόμενες και εντεινόμενες παραβιάσεις και παραβάσεις ελληνικών 

κυριαρχικών δικαιωμάτων και των κανόνων του Διεθνούς Δικαίου όπως και τις 

απειλητικές δηλώσεις των αξιωματούχων του καταστημένου εξουσίας στην 

Τουρκία δεν μπορεί παρά να αποτελεί στοιχείο σοβαρού προβληματισμού και 

ανησυχίας για τη χώρα μας. Προβληματισμός και κάποια ανησυχία εκφράζονται 

από την ελληνική πλευρά αλλά το όλο θέμα φαίνεται να εκλαμβάνεται και 

αντιμετωπίζεται πολύ επιφανειακά με συνέπεια να δίνεται η εντύπωση ότι τίποτα το 

σοβαρό δεν συμβαίνει. 
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Η υπεύθυνη ελληνική ηγεσία αντιμετωπίζει την τουρκική προκλητικότητα- 

επιθετικότητα κατά βάση σε θεωρητικό επίπεδο βασιζόμενη στην άποψη αν όχι την 

πεποίθηση ότι η Τουρκία μπορεί να προκαλεί και ακόμη να απειλεί αλλά δεν 

πρόκειται να επιχειρήσει την υλοποίηση των ανθελληνικών σκοπών και επιδιώξεών 

της. Ότι, οι Τούρκοι δεν θα αποτολμήσουν να θέσουν σε πλήρη εφαρμογή τα 

ανθελληνικά σχέδιά τους διότι δεν θα τους το επιτρέψουν οι ισχυροί του κόσμου με 

πρώτους φυσικά τους Αμερικανούς, και κυρίως διότι μία τέτοια ενέργεια θα 

ματαίωνε ή τουλάχιστον θα δημιουργούσε σοβαρά προβλήματα στην ευρωπαϊκή 

προοπτική της χώρας τους. Μία προοπτική που η συντριπτική πλειονότητα των 

Τούρκων παρουσιάζονται να επιδιώκουν διακαώς. 

Αυτή φαίνεται να είναι η γενική εκτίμηση για την τουρκική στάση έναντι της 

Ελλάδος. Στο πλαίσιο της εκτίμησης αυτής βρίσκεται η άποψη ότι στην Τουρκία 

υπάρχουν οι νουνεχείς και σώφρονες πολιτικοί ηγέτες οι οποίοι κατανοούν ότι το 

συμφέρον της χώρας τους επιβάλλει τη διατήρηση καλών σχέσεων με την Ελλάδα 

και τον σεβασμό της διεθνούς νομιμότητας, σε αντίθεση με τους ανόητους 

μεγαλοϊδεάτες εθνικιστές του στρατοκρατικού κατεστημένου εξουσίας, οι οποίοι 

είτε διότι δεν μπορούν να κατανοήσουν το συμφέρον της χώρας τους είτε διότι 

θέλουν να εκτρέψουν την τουρκική κοινή γνώμη από τα μεγάλα και σοβαρά 

εσωτερικά προβλήματα (οικονομικά, εθνοτικά, πολιτικά και άλλα) επιδιώκουν την 

ένταση στις τουρκοελληνικές σχέσεις και εκδηλώνουν την επιθετικότητα. 

Γι’ αυτό και η Ελλάδα έχει αναδειχθεί στον βασικότερο συνήγορο και 

υποστηρικτή της Τουρκίας στην  επιδίωξή της να καταστεί μέλος της ΕΕ, έστω και 

αν αυτή οτιδήποτε άλλα εκτός από ευρωπαϊκή χώρα είναι και η είσοδός της στην 

Ένωση μόνο προβλήματα αν όχι δεινά θα προκαλέσει. Έτσι, πιστεύουν οι Έλληνες 

άρχοντες ότι θα εξευμενίσουν τους Τούρκους, θα τους κάνουν να καταλάβουν 

καλύτερα τη μεγάλη σημασία που έχει για τη χώρα τους η ανάπτυξη σχέσεων 

συνεργασίας και ακόμη φιλίας με την Ελλάδα και θα τους αποτρέψουν από την 

επιδίωξη των ανθελληνικών επεκτατικών σκοπών τους. 

Σύμφωνα με αυτό το γενικό σκεπτικό ο μόνος κίνδυνος που παραμένει από τις 

συνεχιζόμενες προκλήσεις είναι να συμβεί κάποιο τυχαίο- ακούσιο περιστατικό- 

αναφερόμενο ως ‘’θερμό επεισόδιο’’- το οποίο θα μπορούσε να δημιουργήσει 

ένταση και περιπλοκή στις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών και ενδεχομένως να 

οδηγήσει σε ανεξέλεγκτες καταστάσεις, των πολεμικών εχθροπραξιών 

περιλαμβανομένων. 

  

Το Εσωτερικό Μέτωπο της Τουρκίας Είναι Ενιαίο και Συνεκτικό. 

Η εκτίμηση αυτή της ελληνικής ηγεσίας η οποία είναι αρεστή και γίνεται 

ευχάριστα αποδεκτή από τον ελληνικό λαό, ο οποίος με το ενδιαφέρον του 

επικεντρωμένο στα πολλά προβλήματα της βιοπάλης του έτσι θέλει να ερμηνεύεται 
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η τουρκική προκλητικότητα- επιθετικότητα έχει κάποια βασιμότητα και υπάρχει 

ενδεχόμενο να αποδειχθεί ορθή. Οι Τούρκοι είναι δυνατόν υπολογίζοντας τις 

ενδεχόμενες συνέπειες μίας δυναμικής ενέργειάς τους για την επίτευξη των 

ανθελληνικών σκοπών τους να μην την αποτολμήσουν. Το ενδεχόμενο όμως αυτό 

όχι απλώς κανείς και τίποτα δεν το βεβαιώνει και ακόμη περισσότερο το εγγυάται 

αλλά και δεν προκύπτει από βάσιμα δεδομένα με αποτέλεσμα να παραμένει απλό 

ενδεχόμενο. 

Κατ’ αρχήν βάσιμο δεν μπορεί να θεωρηθεί το ότι οι Τούρκοι διακρίνονται 

στους νουνεχείς οι οποίοι γνωρίζουν τα συμφέροντα της χώρας τους και πως να τα 

υπηρετούν και στους ανόητους που δεν μπορούν ν’ αντιληφθούν τα τουρκικά 

συμφέροντα. Ακόμη και αν αυτό συνέβαινε δεν θα έπρεπε να αποτελεί στοιχείο 

εκτίμησης της ακολουθητέας από την Τουρκία πολιτικής και στρατηγικής στις 

σχέσεις της με την Ελλάδα και γενικότερα. Ακόμη δε πιο αβάσιμη είναι η θεώρηση 

ότι ειδικά στην Τουρκία υπάρχουν περισσότερα του ενός κέντρα εξουσίας και 

ουσιαστικά διιστάμενες μεταξύ τους λαϊκές τάσεις σε ότι αφορά τις εθνικές 

επιδιώξεις της χώρας. 

Ανεξάρτητα από τι θα προκύψει στο μέλλον μέσα από τη διαδικασία 

εκδημοκρατικοποίησης στην οποία μέχρι τώρα μόνο λεκτικά και τυπικά βρίσκεται 

το καθεστώς εξουσίας και η οποία εκδημοκρατικοποίηση αν γίνει θα αναδείξει μία 

Τουρκία τελείως διαφορετική από την τωρινή, τώρα η χώρα αυτή εξουσιάζεται 

απόλυτα από το συνταγματικά νομοποιημένο και πλήρως εμπεδωμένο εθνικιστικό 

απολυταρχικό στρατοκρατικό κατεστημένο με το οποίο και συντάσσεται η μεγάλη 

πλειονότητα του τουρκικού λαού και ακόμη του τουρκικού έθνους. Επιπόλαια και 

πολύ επικίνδυνη θα ήταν η εντύπωση ότι σε όποια απόφαση του κατεστημένου 

αυτού εξουσίας σχετική με την εκδήλωση ενεργειών κατά της Ελλάδος θα μπορούσε 

στο εσωτερικό μέτωπο της Τουρκίας να εμφανιστεί όχι ενεργή αντίθεση αλλά έστω 

και λεκτική διαφοροποίηση. Τουναντίον βέβαιο θα πρέπει να θεωρείται ότι οι 

ενέργειες αυτές θα <<δικαιολογηθούν>> πλήρως από τους εξουσιαστές και θα 

τύχουν της ενθουσιώδους έγκρισης και συμπαράστασης του τουρκικού λαού και 

έθνους. 

  

Οι Συνέπειες θα Εκτιμηθούν Ήπιες. 

Με αυτά τα δεδομένα ως βάση, τα οποία μόνο από άγνοια των παραδόσεων 

και της δομής του καθεστώτος εξουσίας όπως και του εγκλωβισμού της τουρκικής 

κοινωνίας από αυτό θα μπορούσε να αμφισβητηθούν, για να μην επιχειρήσει η 

Τουρκία την επίτευξη των επεκτατικών κατά της Ελλάδος σκοπών της θα πρέπει να 

εκτιμήσει τις συνέπειες ως σοβαρότερες από το επιδιωκόμενο και αναμενόμενο 

όφελος. Για την εκτίμηση αυτή πολλά μπορούν να λεχθούν, αλλά από αυτά εκείνο 

που πρέπει να θεωρείται βέβαιο είναι ότι, κατ’ αρχήν η Τουρκία από κανένα τρίτο 

παράγοντα δεν θα παρεμποδιστεί ενεργά στην επιδίωξη του σκοπού της. Από μία 
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σφαιρική ανάλυση των επικρατούντων περιφερειακών και παγκόσμιων 

διεθνοπολιτικών συνθηκών απίθανο και αδύνατο θα πρέπει να εκτιμάται ότι χώρα, 

συνασπισμός χωρών ή διεθνής Οργανισμός θα παρεμποδίσει τους Τούρκους να 

εκδηλώσουν δυναμική κατά της Ελλάδος ενέργεια. 

Αν κανείς δεν θα στείλει στρατεύματα να εμποδίσουν τουρκική ενέργεια δεν 

μένει παρά να εξεταστούν οι συνέπειες που οι Τούρκοι θα εκτιμήσουν ότι θα 

προκύψουν για τη χώρας τους από την αντίδραση της Ελλάδος και τη διεθνή 

κοινότητα αφού εκδηλωθεί η ενέργεια. Την ελληνική αντίδραση ανεξάρτητα από το 

κατά πόσο αυτό θα αποδειχθεί και πραγματικότητα ή όχι οι Τούρκοι δεν πρέπει να 

έχουν ούτε καν ενδοιασμούς ότι διαθέτουν τη δυνατότητα να την αντιμετωπίσουν 

με επιτυχία και να τη συντρίψουν. Αυτή την πίστη είναι ακριβώς που διαδηλώνουν 

πλήρως με την προκλητικότητα και την επιθετικότητά τους. Περισσότερο και από 

εξωφρενικό είναι για μία χώρα να προκαλεί μία άλλη την οποία δεν πιστεύει 

απόλυτα ότι μπορεί να εξαναγκάσει σε υποταγή στις θελήσεις της. 

Η αντίδραση της διεθνούς κοινότητας δεν είναι εύκολο να προσδιοριστεί. Αυτή 

όμως βασικά θα εξαρτηθεί από τις εθνικές σκοπιμότητες των ισχυρών του κόσμου 

σε συνδυασμό με τη μορφή που θα λάβει η τουρκική ενέργεια. Η γεωπολιτική θέση 

και ο ρόλος της Τουρκίας ιδιαίτερα στο πλαίσιο του τρομοπολέμου κατά του 

ισλαμικού φανταμελισμού που με τη συμπαράσταση όλων των άλλων ισχυρών 

χωρών έχουν εξαπολύσει οι ΗΠΑ οπωσδήποτε δεν θα επιτρέπουν αυτή να έχει τις 

όποιες μεγάλες συνέπειες. Λάθος θα αποτελούσε να πιστέψει κανείς ότι η διεθνής 

κοινότητα θα απομονώσει την Τουρκία και θα ωθήσει τον τουρκικό λαό σε 

συμπαράταξη με το διεθνές φανταμελιστικό κίνημα για να την τιμωρήσει επειδή θα 

προβεί σε κάποια δυναμική κατά της Ελλάδος ενέργεια. Και αυτή η άποψη ότι η 

Τουρκία είναι αποδυναμωμένη και απομονωμένη λόγω της στάσεώς της στον 

τελευταίο πόλεμο στο Ιράκ απατηλή πρέπει να θεωρείται. 

Την ήπια αντιμετώπισή της από τη διεθνή κοινότητα θα επιδιώξει και θα 

αναμένει η Τουρκία και για το σκοπό αυτό το κατεστημένο εξουσίας 

προγραμματισμένα και μεθοδικά εργάζεται για χρόνια τώρα. Σ’ αυτό αποσκοπούν 

οι αμφισβητήσεις των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδος στον εναέριο και το 

θαλάσσιο χώρο και στις ελληνικές νησίδες- βραχονησίδες που δεν της έχουν 

παραχωρηθεί με διεθνείς Συνθήκες όπως και οι ισχυρισμοί για την εκ μέρους της 

Ελλάδος παραβίαση των Συνθηκών με την στρατιωτικοποίηση των νήσων, την 

καταπάτηση των δικαιωμάτων της μουσουλμανικής μειονότητας και άλλα. 

Βάσιμο θα πρέπει να θεωρείται ότι η Τουρκία θα προσπαθήσει να μην δώσει 

το δικαίωμα στη διεθνή κοινότητα για να λάβει αυστηρά μέτρα εναντίον της. Η 

όποια ενέργειά της δεν θα εμφανιστεί με πολεμική μορφή, όπως κατά τους 

τουρκικούς ισχυρισμούς δεν έχουν και οι καθημερινές προκλήσεις της. Οι Τούρκοι 

να προσπαθήσουν να παρουσιάσουν την πολεμική ενέργειά τους ως αντίδραση- 

ανταπόδοση σε εχθρική ενέργεια της Ελλάδος. Οι Έλληνες να είναι εκείνοι που θα 
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προκαλέσουν το ‘’θερμό επεισόδιο’’ και η τουρκική ενέργεια να αποσκοπεί στην 

αποκατάσταση της διεθνούς νομιμότητας την οποία η Ελλάδα έχει ήδη παραβιάσει. 

Μία τέτοιας μορφής ενέργεια λίγες αμφιβολίες θα πρέπει να υπάρχουν ότι οι 

ισχυροί του κόσμου θα την δουν με <<κατανόηση>> και τα όποια μέτρα λάβουν θα 

είναι ήπια και παροδικά όπως ήταν και σε παρόμοιες περιπτώσεις στο παρελθόν. Με 

δεδομένο ότι η Τουρκία ακόμη και αν πραγματικά επιδιώξει να εισέλθει στην ΕΕ 

αυτό δεν πρόκειται να γίνει σε σύντομο χρόνο (ικανοποίηση κριτηρίων Κοπεγχάγης) 

το να προκύψει και κάποια καθυστέρηση στην είσοδό της λόγω των προβλημάτων 

που θα δημιουργηθούν από την τουρκική επιθετικότητα πολύ μικρή βαρύτητα θα 

πρέπει να λαμβάνει στις τουρκικές εκτιμήσεις κόστους- οφέλους. Όταν μάλιστα το 

όφελος θα αφορά στην επέκταση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Τουρκίας και 

<<την άρση αδικιών που έχουν γίνει σε βάρος της πριν από πολλές δεκαετίες όταν 

οι τότε Ευρωπαίοι εχθροί της εκμεταλλεύτηκαν την αδυναμία της και με τη Συνθήκη 

της Λωζάνης την ακρωτηρίασαν σε βαθμό απαράδεκτο>>. 

  

Ισχύς και Ετοιμότητα Απαιτείται. 

Από τις παραπάνω διαπιστώσεις, η αμφισβήτηση των οποίων μπορεί να είναι 

ευχάριστη και επιθυμητή για τους Έλληνες αλλά όχι και τεκμηριωμένη, σαφώς και 

τεκμαίρεται ότι το ενδεχόμενο η Τουρκία να επιδιώξει την υλοποίηση των 

ανθελληνικών επεκτατικών σκοπών της βασικά εξαρτάται από την δημιουργία των 

συνθηκών εκείνων που θα της δώσουν τη δυνατότητα να τη δικαιολογήσει ώστε να 

αποφύγει τις όποιες σοβαρές συνέπειες από τους ισχυρούς του κόσμου. Τη 

δημιουργία των συνθηκών αυτών είναι που η Τουρκία με τις προκλήσεις της 

επιδιώκει και η Ελλάδα προσπαθεί να αποτρέψει με την ψυχραιμία, τη νηφαλιότητα, 

τις χειρονομίες καλής θέλησης, τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης και όλα τα 

άλλα που φθάνουν σε όρια απαράδεκτα για το γόητρο της χώρας και την εθνική 

υπερηφάνεια του ελληνικού λαού. 

Το εάν και κατά πόσο η Ελλάδα θα επιτύχει να αποτρέψει τη δημιουργία των 

συνθηκών που επιδιώκουν οι Τούρκοι δύσκολο είναι να εκτιμηθεί αλλά αυτό δεν 

πρέπει να θεωρείται καθόλου βέβαιο εκτός και αν γίνει αποδεκτό ότι οι Έλληνες θα 

διαπραγματευτούν και δεχθούν τη φαλκίδευση και συρρίκνωση των κυριαρχικών 

δικαιωμάτων της χώρας προς όφελος της Τουρκίας για να αποφύγουν μία 

σύγκρουση με τους Τούρκους. Συρρίκνωση που τουλάχιστον θα σημαίνει ένα 

απροσδιόριστο καθεστώς συνκυριαρχίας στον εναέριο και το θαλάσσιο χώρο του 

Αιγαίου- μη προβλεπόμενου μέχρι τώρα από το Διεθνές Δίκαιο- αν όχι παραχώρηση 

του μισού από αυτό στην Τουρκία. 

Εάν οι Έλληνες δεν διαπραγματευτούν τα κυριαρχικά τους δικαιώματα τότε οι 

συνθήκες μπορούν κάλλιστα να δημιουργηθούν όχι λόγω τυχαίων επεισοδίων τα 

οποία ως ακούσια μπορούν να διευθετηθούν αλλά με μεθοδευμένες δραστηριότητες 
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των Τούρκων. Μεθοδευμένες όχι μόνο ως προς το είδος και το βαθμό της 

πρόκλησης αλλά και για την επίτευξη αιφνιδιασμού ώστε να μην αφήνουν 

περιθώρια αποφυγής και απεμπλοκής χωρίς προηγούμενη επίλυση όλων των 

τουρκοελληνικών διαφορών, όπως αυτές νοούνται και παρουσιάζονται από την 

Τουρκία. Ας σκεφθεί μόνο κανείς τι μπορεί να γίνει εάν τουρκικές Ένοπλες 

Δυνάμεις απομονώσουν ένα νησί και επικαθίσουν επί αυτού και για να τις αποσύρει 

η Τουρκία απαιτεί την προηγούμενη απομάκρυνση των ελληνικών στρατιωτικών 

δυνάμεων από όλα τα νησιά που <<πρέπει να είναι αποστρατικοποιημένα>>. 

Μπορεί τέτοια ενδεχόμενα να είναι πολύ δυσάρεστα και απευκταία αλλά δεν 

μπορούν και δεν πρέπει να αποκλείονται. Η αμετακίνητη εμμονή των Τούρκων στις 

επεκτατικές βλέψεις και επιδιώξεις τους τουλάχιστον αυτό μαρτυρούν. Τα 

ενδεχόμενα όμως αυτά μπορούν να προληφθούν ή τουλάχιστον να αντιμετωπιστούν. 

Και γι’ αυτό καμία άλλη εγγύηση δεν μπορεί να υπάρχει από την ισχύ και την άμεση 

ετοιμότητα. Εάν η ισχύς και η ετοιμότητα αυτή υπάρχει από την ελληνική πλευρά 

τότε καλή είναι και η ψυχραιμία- νηφαλιότητα, οι ευρωστρατοί και οι ευρωπαϊκές 

άμυνες. Αν όμως δεν υπάρχει η ισχύς και η ετοιμότητα τότε παρ’ όλα αυτά και τις 

καλές διαθέσεις και χειρονομίες οι Έλληνες καλά θα είναι να μεταφράσουν τους 

προβληματισμούς τους σε αποφάσεις και ενέργειες και να αναμένουν και τα 

χειρότερα._ 

  



54 

 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΖΟΜΑΙ…….. 

  

«Εμείς οι ευκολόπιστοι Έλληνες» 

  

Της Δέσποινας Κορωναίου 

Μέλους της ΕΛ.Ε.Σ.ΜΕ 

  

  

     Νάμαστε και πάλι, με τις γκρίνιες, τις μουρμούρες μας, γι΄αυτά που ζούμε 

καθημερινά, αυτά που ταλανίζουν τον δημόσιο βίο. 

     Πάνω που λέγαμε να ανασάνουμε λιγάκι, από πολέμους, φασαρίες και άλλα 

τέτοια, μας προέκυψε κάτι καινούργιο, τρομερό, και μας έβαλε και πάλι να 

τρέχουμε. Και εννοώ, βέβαια, την νέα μάστιγα της «Άτυπης Πνευμονίας», τον 

ιό SARS όπως αποκαλείται. Πανικός, ιδιαίτερα στην κίτρινη φυλή. Πολύς κόσμος 

έχει προσβληθεί, και όχι μόνο. Εδώ μιλάμε για θανάτους, πολλούς θανάτους, πριν 

καλά καλά προλάβει ο ασθενής να βήξει. Και είναι μεταδοτική αυτή η ασθένεια. 

Πως μεταδίδεται όμως και από τι προέκυψε ; Ερωτήματα πολλά, που βέβαια 

απασχολούν τους ειδικούς επιστήμονες και τα οποία για να απαντηθούν θα περάσει 

πολύς χρόνος. 

     Και έχεις και τα ΜΜΕ που έχουν δημιουργήσει έναν τρόμο στον κόσμο, από την 

βιασύνη των δημοσιογράφων να πουν την «είδηση», ότι δηλαδή προσεβλήθη η 

αεροσυνοδός και εδόθη το γεγονός στην Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, όπου και 

κατεγράφη ως επίσημο, και ότι υπάρχει υποψία και για κάποιον άλλον ασθενή που 

και αυτόν τον έκλεισαν σε καραντίνα και άλλα τέτοια. Και να βλέπουμε τα 

νοσοκομεία στα παράθυρα, με κόσμο να πηγαίνει και να έρχεται, που και που δε να 

εμφανίζουν εικόνες από πλάνα αρχείου, με τον κόσμο εκεί στα νοσοκομεία να 

φοράει τις ιατρικές μάσκες και εμείς να ψάχνουμε να ανακαλύψουμε από ποιό 

νοσοκομείο είναι η εικόνα. Και στο τέλος, διαπιστώναμε ότι ήταν από κάποιο 

νοσοκομείο του εξωτερικού, και μάλιστα Ασιατικής χώρας, αφού οι Έλληνες - μέχρι 

στιγμής τουλάχιστον˙ δεν ξέρουμε τι θα γίνει αργότερα - δεν έχουμε σχιστά μάτια, 

και τα νοσοκομεία μας, δυστυχώς, δεν διαθέτουν τέτοια …..καθαριότητα, όπως 

αυτή που βλέπαμε στις οθόνες μας. 

     Βέβαια, τα tests έδειξαν ότι η αεροσυνοδός δεν είχε τίποτα από αυτά που μας 

έλεγαν, ένα βαρύ κρυολόγημα ήταν, έτσι λένε τώρα, αλλά την κρατούσαν (δεν 

ξέρουμε πού) για μερικές συμπληρωματικές εξετάσεις για να φύγει κάθε υποψία. 

Τώρα τί πρέπει να πιστέψουμε ; Ήταν ή δεν ήταν άρρωστη από τον ιό SARS η 

κοπέλα ; Και γιατί δόθηκε το περιστατικό επισήμως στην Παγκόσμια Οργάνωση 

Υγείας ; Ήταν γκάφα ή πραγματικότητα ; Είμαστε τραγικοί. 

     Βρέθηκα σε κάποιο χώρο για φαγητό και ενώ όλος ο κόσμος σερβιριζόταν μόνος 

από τον μπουφέ, υπήρχε και κάποιος - πρώην αξιωματούχος, τώρα τίποτα, παρ΄όλα 

αυτά η έπαρση έπαρση - ο οποίος όχι μόνο δεν πήγε στον μπουφέ, αλλά, ζήτησε 

ακόμη και το νερό να του το φέρουν στο τραπέζι. Ένας από την παρέα του, του το 

επεσήμανε, και αυτός, με παρρησία – τρομάρα του - απάντησε : Εμείς δεν είμαστε 

όποιοι – όποιοι, εμείς είμαστε «κάποιοι». Αυτοί οι «κάποιοι» λοιπόν, έγιναν 



55 

 

«κάποιοι» με την ανοχή του ελληνικού λαού και την εμπιστοσύνη του. Με το 

«παραμύθιασμα» που πούλησαν αυτοί και δέχθηκε ο λαός, εν ολίγοις. 

     Με αφορμή λοιπόν αυτό, μου ήλθαν στο μυαλό τα τελευταία γεγονότα περί 

διαφθοράς στο χρηματιστήριο. Είχαμε καιρό να ακούσουμε για το δίδυμο 

«διαφθορά – χρηματιστήριο», αλλά επανήλθε το θέμα με την σύνδεση αυτών των 

δύο με πρόσωπα του δημόσιου βίου, τους «επώνυμους» όπως συνηθίζεται να 

λέγονται, λες και όλοι οι άλλοι είμαστε «ανώνυμοι». 

 

     Βγήκε εφημερίδα, με πηχυαίους τίτλους, και απασχόλησε για αρκετό καιρό την 

καθημερινότητά μας, γράφοντας για περιουσίες που έχουν γίνει από αυτούς τους 

«επώνυμους» από κέρδη στο χρηματιστήριο, διότι, έλεγε, είχαν τις πληροφορίες 

τους για επενδύσεις, ή ήταν μέτοχοι χρηματιστηριακών εταιρειών. Και νά οι 

τεράστιες βίλες στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και στις οθόνες των 

τηλεοράσεων, και νά οι απαντήσεις των εμπλεκομένων ότι «κατασυκοφαντούνται» 

και ότι «θα λάμψει η αλήθεια». Αχ αυτή η έρημη αλήθεια. Όλο θα λάμψει, θα 

λάμψει…. «νάτη πετιέται»….όπως λέει και το άσμα, και όλο στο σκοτάδι μας έχει. 

Και ο κοσμάκης κλαίει ακόμη τα χαμένα του λεφτά, τις οικονομίες τόσων χρόνων 

εργασίας, την ψεύτικη ελπίδα για …..καλύτερες ημέρες….που τα λεφτά θα 

αυγατίσουν και ίσως κατορθώσουν να αγοράσουν αυτό το πολυπόθητο 

διαμερισματάκι για να γλιτώσουν το ενοίκιο και να στεγάσουν μέσα την οικογένειά 

τους. Και οι άλλοι γελούν. Γελούν με τον καημό του φτωχού Έλληνα που 

παρασύρθηκε από …. «τα ψεύτικα τα λόγια, τα μεγάλα»,…. τα λόγια τα παχιά….. 

έπαιξε και έχασε. Έχασε και κέρδισαν. Ωραίος συνειρμός! Κέρδισαν εις βάρος των 

άλλων. Έτσι πάντα γίνεται. Πάντα, σε όλες τις συναλλαγές, υπάρχει ο κερδισμένος 

και ο χαμένος. Ας προσέχαμε….. 
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     Και το άλλο. Προ ημερών περνούσα από την – δήθεν – πλατεία Ομονοίας. Είχα 

πάρα πολύ καιρό να περάσω. Άκουγα ότι την έφτιαξαν και δεν ήταν καλή και τώρα 

θα την ξηλώσουν και θα την φτιάξουν από την αρχή. Το διαπίστωσα και μόνη μου. 

Αυτό το τσιμεντένιο έκτρωμα, μας παρουσιάζουν ως νέα πλατεία Ομονοίας για το 

οποίο ξοδεύθηκαν τόσα λεφτά, δικά σας, δικά μου, του φτωχού κοσμάκη ; Τί τους 

φταίγαμε εμείς να πληρώνουμε τα σπασμένα ; Γιατί δεν είδαν αυτό το χάλι όταν 

ήταν ακόμη στα χαρτιά και στις μακέτες ; Έπρεπε να τελειώσει πρώτα για να 

σκεφτούν ότι κάτι δεν πήγε καλά και τώρα, φτου και από την αρχή ; Μιας και θα το 

κάνουν το «καλό» γιατί δεν αλλάζουν και την ονομασία της και να την πουν, ας 

πούμε, «Πλατεία Συναλλαγής», αφού εκεί είναι το σημείο συνάντησης όλων των 

υπόπτων στοιχείων που μας έχουν έλθει από γειτονική χώρα  και ακόμα, εκεί 

γίνονται όλες οι βρώμικες συναλλαγές (ναρκωτικά, μαστροπεία, πορνεία κ.λ.π.). 

Αλλά δεν φταίνε αυτοί. Βρήκαν και τα κάνουν, και καλά κάνουν, αφού εμείς τους 

χαϊδεύουμε τα αφτιά και φοβόμαστε να μιλήσουμε και να διαμαρτυρηθούμε γιατί 

αυτομάτως θα βγουν οι ψευτοπροοδευτικοί και θα μας πουν ρατσιστές, και άλλες 

τέτοιες αστειότητες, γιατί θίγουμε τα, δήθεν, ανθρώπινα δικαιώματα. Φτιάξαμε 

λοιπόν και την Πλατεία κομμένη και ραμμένη στα μέτρα τους, άσχημη, πληκτική, 

κακόγουστη, και τώρα θα την χαλάσουμε και θα την ξαναφτιάξουμε, ποιός ξέρει 

πώς, για να συμπληρώσουν το «φτωχό εισόδημά τους» και μερικοί που δεν 

πρόλαβαν με την προηγούμενη κατασκευή.  Κούνια που μας κούναγε……… 

Υπομονή Έλληνες. Πού θα πάει ; Θα ΄ρθει άσπρη μέρα και για μας…….. 
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ANEMOΔΕΙΚΤΗΣ 

  

Tου Υποστρατήγου ε.α. Δ. ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ 
  
  
1.  ΕΛΛΑΣ 

  
α.  Εντυπωσιακή εορτή οργανώθηκε στην Στοά του Αττάλου για την υπογραφή 

της  συνθήκης προσχωρήσεως των δέκα νέων χωρών στην ΕΕ. 

  

Η εορτή θα ήταν εντυπωσιακότερη εάν από την 9ης θέση στην οποία 

ευρίσκετο η Ελλάς όταν ενετάχθη στην ΕΕ, ευρίσκετο τουλάχιστον στην ίδια 

και όχι στην 17η μεταξύ 25 μελών που ευρίσκεται σήμερα. 

  

β.  Αποστολή πρόσθετων ελληνικών στρατιωτικών δυνάμεων στο Αφγανιστάν 

ετοιμάζεται να αποστείλει η χώρα, προκειμένου να υπάρξει ενεργότερη 

συμμετοχή του ΝΑΤΟ στην περιοχή. 

  

     Επιδίωξη των ΗΠΑ αποτελεί η κατά το δυνατόν συντομότερη απαλλαγή 

από το βάρος της Καμπούλ, αντιγράφοντας το εφαρμοσθέν «μοντέλο» του 

Κοσσόβου. 

  

γ.  Υπέρ της αυξήσεως ή τηρήσεως των αμυντικών δαπανών στα σημερινά 

επίπεδα τάσσεται η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων σύμφωνα με 

πανελλαδική δημοσκόπηση η οποία διενεργήθη για λογαριασμό του ΥΠΕΘΑ. 

  

     Το ανωτέρω σημαίνει ότι δεν έχει…ευδοκιμήσει το «φρούτο» της…. 

Ελληνοτουρκικής προσεγγίσεως (αποδείξεις οι πολλαπλές ημερήσιες 

παραβιάσεις-παραβάσεις του FIR και εναερίου χώρου, παρά τις περί του 

αντιθέτου…επιβεβαιώσεις και προσπάθειες. Παράλληλα με τις αμυντικές 

δαπάνες εκτιμάται ότι ιδιάζουσα βαρύτητα πρέπει να δοθεί στην 

«επιχειρησιακή» επαγγελματικότητα των ανδρών των ΕΔ καθώς και στην 

απάλειψη του αντιστρατιωτικού συνδρόμου-συμπλέγματος το οποίο διέπει 

τους….αριστογείτονες. 

  

δ.  Την έντονη δυσαρέσκεια της Ελλάδος για τις παρενοχλήσεις κατά τη διάρκεια 

ελληνικών στρατιωτικών ασκήσεων στο Αιγαίο από τα Τουρκικά αεροσκάφη, 

μετέφερε ο Ελλην ΥΠΕΞ στον Τούρκο ομόλογό του, ο οποίος όμως 

δήλωσε…άγνοια του θέματος.  Παράλληλα απεστάλη επιστολή από τον 

ΥΠΕΞ προς τον αρμόδιο για την διεύρυνση Επίτροπο της ΕΕ για την 

δημιουργηθείσα κατάσταση των παραβιάσεων στο Αιγαίο. 

  

     Ο κίνδυνος θερμού επεισοδίου – από την αναβαθμισμένη ποιοτικά και 

ποσοτικά τουρκική επιθετικότητα στο Αιγαίο – είναι ορατός, προκειμένου 

να «διευθετηθούν» «ενδυνάμει» ζητήματα του Αιγαίου. Οι 
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αναποτελεσματικές ελληνικές αντιδράσεις με το ενδεχόμενο κλίμα 

ηττοπάθειας επαναφέρουν στη μνήμη την ρήση «….παραβίασέ με αγά μου 

να αγιάσω!!». 

  

ε.  Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, προωθείται νομοσχέδιο με το 

οποίο αποδεσμεύονται οι καταβαλλόμενες συντάξεις από το ύψος των 

συντάξιμων αποδοχών των αντιστοίχων εν ενεργεία υπαλλήλων και 

στρατιωτικών. 

  

     Ο εμπαιγμός των Ενόπλων Δυνάμεων στο μεγαλείο του. Με την 

«βραδυφλεγή» νάρκη στο θεσμοθετηθέν προ εκατόν πενήντα και πλέον ετών 

οικοδόμημα των συντάξεων των στρατιωτικών και δημοσίων υπαλλήλων 

επιχειρείται από την πολιτεία η συνταύτιση του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ με τον 

….οδηγό του ΟΤΕ!! 

  

στ.  Κατά 500% αυξήθηκαν οι αλλοδαποί μαθητές στα Σχολεία, ενώ οι Έλληνες 

μειώθηκαν κατά 11,1% την τελευταία πενταετία. 

  

       Την επομένη 20ετία, θα εγερθούν μύρια «μειονοτικά προβλήματα» από τους 

«ειρηνικά» διαβιούντες – με την ανοχή του ελληνικού κράτους – μετανάστες 

– λαθρομετανάστες, οι οποίοι «ωριμάζουν» παρεμφερείς καταστάσεις. 

Αρκεί να αναλογισθεί κανείς πόσο ποσοστό αλλοδαπών διαβιεί – σε σχέση 

με τον πληθυσμό της χώρας – π.χ. στην Ιταλία και πόσο στην Ελλάδα. 

Ίλιγγος!!! 

  

ζ.    Εκδηλώσεις μνήμης της γενοκτονίας (19-5-1919) 350.000 Ελλήνων του 

Πόντου, πραγματοποιήθηκαν σε όλη την χώρα, με τους …αρμόδιους να 

υποβαθμίζουν την επέτειο με επιμνημόσυνες δεήσεις. 

  

       Το αίτημα για διεθνή αναγνώριση της γενοκτονίας των Ποντίων δεν έχει 

ενσωματωθεί στην εξωτερική πολιτική της Ελλάδος. Ως πότε ; 

  

η.    Την εξασφάλιση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 τόνισε ο Αρχηγός του 

ΓΕΣ σε πραγματοποιηθείσα ημερίδα στην Θεσσαλονίκη με θέμα «Ασύμμετρες 

Απειλές στον 21ο Αιώνα, Προεκτάσεις και Επιπτώσεις στη Διεθνή Ασφάλεια». 

Ο ίδιος επεσήμανε ότι οι ΕΔ εκσυγχρονίζονται και προετοιμάζονται ώστε 

σύντομα να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν κάθε ασύμμετρη απειλή που 

τυχόν θα πλήξει την χώρα. 

  

       Αρκεί να μην υπάρξουν παρεμβάσεις στην σχεδίαση της στρατιωτικής 

ιεραρχίας !! 
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θ.    Μια νέα εικονική πραγματικότητα παρουσιάσθηκε από τα αρμόδια όργανα, 

αποκρύπτοντας το ρεκόρ απολύσεων όλων των εποχών το οποίο σημειώθηκε 

το 2002 με απολύσεις άνω του ενός εκατομμυρίου. 

  

       Ως «θετική εικόνα» χαρακτηρίσθηκε αρμοδίως ο αναφερθείς αριθμός !! 

Τρομάρα τους !! 

  

ι.     Ιματισμός, για τις ανάγκες των Ενόπλων Δυνάμεων, προμηθεύεται η Ελλάς 

από την Τουρκία, όπως φαίνεται από τις Τουρκικές συσκευασίες με 

αναγεγραμμένο τον αριθμό συμβάσεως του Υπουργείου Αναπτύξεως. 

       

       Η «ελληνοτουρκική φιλία» φαίνεται ότι πάει καλά με την τουρκική 

προκλητικότητα στο Αιγαίο να λαμβάνει νέα ρεκόρ και οι χιλιάδες 

εργαζόμενοι στον τομέα του έτοιμου ενδύματος στην Ελλάδα να μένουν 

άνεργοι. «Όσο ο νους μου στο χωράφι, τόσο να βρεθούν τα βόδια !!». 

ια.   Με 48 αεροσκάφη, 13 πλοία, ελικόπτερα, αντιαεροπορικά συστήματα και 

μονάδες επιπέδου Ταξιαρχίας, Τάγματος και Λόχου, θα συνδράμουν οι 

Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις στην Ευρωπαϊκή Δύναμη Ταχείας Αντιδράσεως, 

συνολικής οροφής 60.000 ανδρών και γυναικών. 

  

ιβ.   Η πραγματοποιηθείσα στις 13/5/2003 τουρκική πρόκληση με την είσοδο 

οπλισμένων Τουρκικών F-16 και την παρενόχληση 3 Ελληνικών F-4E στην 

θαλάσσια περιοχή μεταξύ Λέσβου-Λήμνου υπήρξε η σοβαρότερη των 

τελευταίων ετών καθόσον : 

(1)   Παρέβησαν τους κανονισμούς του  ICAO σε σχέση με το 

Ελληνικό  FIR  (δεν κατετέθησαν σχέδια πτήσεως). 

(2)   Παραβίασαν τον Ελληνικό εναέριο χώρο. 

(3)   Εισήλθαν οπλισμένα σε ενεργοποιημένη περιοχή ασκήσεως (μέσω 

διαδικασίας ICAO). 

(4)   Συνόδευσαν επί 5λεπτο τα Ελληνικά    F-4E τα οποία και ενεκλώβησαν 

στα ραντάρ τους. 

  

Σύμφωνα με τους ειδήμονες η διαμαρτυρία στον ICAO απετέλεσε «γκάφα» 

των αρμοδίων υπηρεσιών για τις εισόδους των Τουρκικών αεροσκαφών. Για την 

αντιμετώπιση παρομοίων περιστατικών έχουν γίνει προτάσεις – εισηγήσεις 

πλειστάκις από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΘΑ προς το ΥΠΕΞ και ΥΠΑ. Και 

μη χειρότερα ! 

  

ιγ.   Η αναχαίτιση των αεροσκαφών της Άγκυρας το Α΄τετράμηνο του 2003, 

κόστισε περίπου 4 εκατ. Ευρώ στο Ελληνικό κράτος. Παράλληλα η Ελλάς 

ακύρωσε την παγία εθνική θέση για κατάθεση σχεδίων πτήσεως, επιτρέποντας 

την ελεύθερη δραστηριότητα των αμερικανικών αεροσκαφών 

στο FIR Αθηνών. Σε παρόμοιο αίτημα των ΗΠΑ, η Τουρκία υπεστήριξε τα 

συμφέροντά της.  
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       Μήπως πρέπει να ζητηθούν από την ΕΕ, επειδή παραβιάζεται και ο 

εναέριος χώρος της ; 

  

ιδ.   Σοβαρό πλήγμα δέχονται οι μηχανισμοί καταπολέμησης της διαφθοράς στο 

δημόσιο εξ αιτίας της κατάργησης έντεκα εκ των δεκατριών περιφερειακών 

διευθύνσεων της Οικονομικής Επιθεωρήσεως που προωθεί το Υπουργείο 

Οικονομίας. 

  

       Την στιγμή κατά την οποία η διαφθορά έχει κατακλύσει το δημόσιο, το 

αρμόδιο Υπουργείο, θέτει «λουκέτο» στην συντριπτική πλειοψηφία των 

υπηρεσιών ελέγχου. Παρελθόν λοιπόν οι «αδιάφθοροι» για να καλύπτονται 

οι …φθοροποιοί!! 

  

ιε.   «Ρήγμα» στους κυβερνώντες προκαλούν οι προκλητικές δηλώσεις και 

ενέργειες των Στρατηγών της Άγκυρας. Ο Έλληνας ΥΠΕΞ υπεραμύνθηκε της 

πολιτικής του στα Ελληνοτουρκικά κάνοντας λόγο για βελτίωση ενώ ο ΥΕΘΑ 

διεμήνυσε ότι οι παραβιάσεις στο Αιγαίο έχουν δεκαπλασιαστεί σε σχέση με 

το 2000 και 2001. 

       

       Λόγω της απαιτήσεως του εξ Αμερικής ομοιωμένου Ελληνοαμερικανικού 

ΥΠΕΞ, το κλίμα αρχίζει να μην είναι τόσο… εύκρατο στις σχέσεις με το 

ΥΠΕΘΑ. Η απεμπόληση καταθέσεως σχεδίων πτήσεως, άνοιξε την όρεξη 

της Τουρκία για αμφισβήτηση των εθνικών συμφερόντων στο Αιγαίο. 

  

ιστ.Με ιδιαίτερη προσοχή παρακολούθησαν οι επιτελείς του Πενταγώνου τις 

ασκήσεις των Τούρκων στο Αιγαίο, λόγω της μεγαλύτερης αεροναυτικής 

ασκήσεως την οποία διεξάγουν. Για τον σκοπό αυτό οι Τούρκοι έχουν 

δεσμεύσει μεγάλες περιοχές οι οποίες καλύπτουν ολόκληρο τον διεθνή χώρο 

του Αιγαίου. 

  

ιζ.   Επίσημη επίσκεψη στο Ισραήλ πραγματοποίησε ο Α/ΓΕΕΘΑ όπου 

συναντήθηκε με τον Ισραηλινό ομόλογό του και συνεζητήθησαν θέματα 

διμερούς στρατιωτικής και αμυντικής συνεργασίας. 

  

ιη.   Στην Μαδρίτη μετέβη ο Α/ΓΕΣ προκειμένου να συμμετάσχει στην ετήσια 

σύνοδο των Αρχηγών Στρατού της ΝΑ Πτέρυγας του ΝΑΤΟ, όπου 

συνεζητήθησαν η παρούσα κατάσταση και οι προοπτικές εξελίξεως και 

συμμετοχής στην δύναμη ταχείας αντίδρασης του ΝΑΤΟ, καθώς και η 

εκπαίδευση στα σενάρια μελλοντικής εφαρμογής της υπόψιν δυνάμεως. 

  

ιθ.   Θέμα ασφαλείας πτήσεων στο Αιγαίο θέτει η Άγκυρα με τα Τουρκικά 

μαχητικά να προκαλούν με κάθε τρόπο μια θερμή εξέλιξη. 
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       Εν όψει της Συνόδου Κορυφής της ΕΕ στην Θεσσαλονίκη η Άγκυρα 

επιδιώκει να αμφισβητήσει την περιοχή μεταξύ 6 και 10 ναυτικών μιλίων, 

θεωρώντας την επικίνδυνη με αντικειμενικό σκοπό την «αναγκαστική» 

αναγνώριση των 6 ν.μ. Να μην παραπονούνται οι «φίλοι μας» για ενδεχόμενα 

«ατυχήματα» !! Έχουν γνώσιν οι φύλακες αλλά όχι οι….παραθυροφύλακες 

!! 

  

κ.    Αλυσιδωτές αντιδράσεις προκαλεί νομοσχέδιο το οποίο προωθείται για 

χορήγηση διπλής υπηκοότητας σε χιλιάδες Βορειοηπειρώτες, σε συνεργασία 

με την ηγεσία της Αλβανίας ! 

  

       Στους βωμούς της μικροσκοπιμότητος, θυσιάζονται τα εθνικά συμφέροντα 

και μάλιστα με συνεργασία με τους Αλβανούς !! Η ενδεχόμενη απόκτηση 

ελληνικής υπηκοότητας από μη ομογενείς θα ισχυροποιήσει την προσπάθεια 

των Αλβανών να θέσουν θέμα «Αλβανικής μειονότητας». 

κα.     Σε διπλωματική  ήττα της Ελλάδος εξελίχθη η νέα δομή του ΝΑΤΟ, με 

επιπτώσεις στα εθνικά συμφέροντα. Η Τουρκία, παρά τις αντιδράσεις της 

(πάντοτε έτσι ενεργεί) για τη δημιουργία Επιχειρησιακού Κέντρου Ναυτικής 

Αποτροπής στην Ελλάδα, κέρδισε το αεροπορικό στρατηγείο της νοτίου 

πτέρυγας της συμμαχίας ενώ η Ελλάς απώλεσε το στρατηγείο του Τιρνάβου. 

       Σφοδρές αντιδράσεις (Αστραπόγιαννος) προκάλεσαν οι τελευταίες 

αποφάσεις του ΝΑΤΟ, με βάση τις οποίες ο έλεγχος τους Αιγαίου 

αναλαμβάνεται από την Σμύρνη. Έτσι δικαιολογείται το μπαράζ 

των…αμφισβητήσεων από την Τουρκία, λαμβανομένου υπόψιν ότι το 

υιοθετηθέν αίσθημα ασφαλείας από την Ουάσιγκτον, ενισχύει την 

γεωστρατηγική σημασία της Άγκυρας… για διμερείς διαπραγματεύσεις στο 

Αιγαίο. Έξω ζεϊμπέκικο…μέσα χασαποσέρβικο!!. 

2.  ΤΟΥΡΚΙΑ 

     

α.  Ως ένδειξη δυσαρέσκειας για την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην 

ΕΕ αντιμετωπίσθηκε από παράγοντες της Ελληνικής και Ελληνοκυπριακής 

διπλωματίας η απόφαση της Τουρκίας περί μη εκπροσωπήσεως σε υψηλότερο 

επίπεδο στην τελετή υπογραφής με την διεύρυνση της ΕΕ. 

  

β.  Τον τερματισμό παροχής της εκτάκτου στρατιωτικής βοηθείας που 

προσεφέρθη στην Τουρκία λόγω πολέμου στο Ιράκ απεφάσισε το ΝΑΤΟ. 

     

γ.  Νομικά και πολιτικά απαράδεκτη χαρακτήρισε την υπογραφή της συνθήκης 

προσχωρήσεως της Κύπρου στην ΕΕ, με ανακοίνωσή του το Τουρκικό ΥΠΕΞ. 

Τα Τουρκικά ΜΜΕ επέκριναν δριμύτατα τους κυβερνητικούς χειρισμούς και 

επετέθησαν στον Ντεκτάς. 
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     Η αμηχανία η οποία προεκλίθη στην γείτονα από τον ιδιότυπο 

απομονωτισμό της αφ΄ενός λόγω ρήξεως των σχέσεών της με τις ΗΠΑ και 

αφ΄ετέρου λόγω των εξελίξεων στην ΕΕ, ενδέχεται να μετακινήσει το 

«κέντρο βάρους» των επομένων στόχων της κατά την παρούσα χρονική 

συγκυρία. 

  

δ.  Στην μάχη της ανοικοδομήσεως του Ιράκ εισήλθε δυναμικά η Τουρκία η οποία 

επεδίωξε να αναλάβει το 20% των συμβολαίων τα οποία θα υπογραφούν για 

τον σκοπό αυτό. 

  

     Ο μεγαλεπήβολος στόχος της Τουρκίας εάν ευοδωθεί, μεταφράζεται σε 

συμβόλαια ύψους 100 δις. δολαρίων, τουτέστιν υπερτριπλάσια κέρδη από τα 

30 δις δολάρια τα οποία προσέφεραν οι ΗΠΑ για την χρήση του εδάφους 

της. «Εύκολα γίνεσαι γενναίος όταν δεν έχεις τίποτα να χάσεις». 

  

ε.  Δριμύτατη κριτική στην Άγκυρα, λόγω της αρνητικής στάσεώς της στον 

πόλεμο του Ιράκ, άσκησε το έγκυρο συντηρητικό περιοδικό 

«National Review» στο τελευταίο τεύχος του. Στο δημοσίευμα αναφέρεται 

επίσης ότι «οι στρατηγοί διέταξαν εισβολή και αποικιοποίηση της Κύπρου 

όπου 200.000 Έλληνες Χριστιανοί ξεριζώθηκαν». 

  

στ.  Επίσκεψη στην Συρία πραγματοποίησε ο Τούρκος ΥΠΕΞ για διαβουλεύσεις 

με την ηγεσία της ως προς το ενδεχόμενο δημιουργίας Κουρδικού κράτους στο 

Βόρειο Ιράκ, εξέλιξη η οποία ανησυχεί και την Δαμασκό καθώς στις ΒΑ 

επαρχίες της κατοικεί πολυάριθμος Κουρδικός πληθυσμός. 

  

       Η Τουρκία εξακολουθεί να ανησυχεί και εντείνει τις προσπάθειές της 

προκειμένου να αποτρέψει τέτοια αρνητική γι΄αυτήν εξέλιξη. 

  

ζ.    Αντίκτυπο στο πολιτικό προσκήνιο της χώρας έχουν οι συνέπειες του σεισμού 

ο οποίος έπληξε την περιοχή Μπινγκόλ (Κουρδική) στην Κεντροανατολική 

Τουρκία, εξ αιτίας της αδιαφορίας των κρατικών μηχανισμών. 

       

       Με «μετασεισμικές δονήσεις καλείται  να δώσει «εξετάσεις αξιοπιστίας» η 

Κυβέρνηση Ερντογάν στους χρονίως καταπιεζόμενους Κουρδικούς 

πληθυσμούς με ενδεχόμενο αντίτιμο την αναβίωση του Κουρδικού 

«αντάρτικου», εφ΄ο΄σον υπάρξει αδιαφορία. 

  

η.    «Πράσινο φως» έδωσε η Άγκυρα για την προμήθεια τεσσάρων AWACS με 

δικαίωμα προαιρέσεως άλλων 2, συνολικού ύψους 1,6 δις. δολαρίων. 

  

     Ισχυρό ράπισμα φαίνεται ότι έδωσαν οι στρατιωτικοί στην Κυβέρνηση 

Ερντογάν σχετικά με το ποιος αποφασίζει για τις προτεραιότητες και το 

συμφέρον του Τουρκικού…χαλιφάτου !! 
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θ.  Μετά την εξαγγελία του Τούρκου Πρωθυπουργού για «άνοιγμα των συνόρων 

της Τουρκίας» στους Ελληνοκύπριους, η Άγκυρα αξιώνει ανταλλάγματα μέσω 

Προέδρου ΗΠΑ, προκειμένου να μεσολαβήσει στην Αθήνα ώστε να λάβει 

παρόμοια μέτρα για τους Τουρκοκύπριους. 

  

ι.   Εντείνονται οι φόβοι ότι η ένταση στο γειτονικό Ιράκ θα προκαλέσει αθρόα 

είσοδο Κούρδων μαχητών στην Τουρκία. Σε ορεινές περιοχές συνεχίζονται οι 

συγκρούσεις με τους Κούρδους. 

  

     Ανησυχίες για αναζωπύρωση της βίας στην περιοχή δημιουργούν οι 

πρόσφατες συγκρούσεις μεταξύ Κούρδων και Τούρκων. 

  

ια.   Μετέωρο εξακολουθεί να παραμένει το πρόγραμμα προμηθείας 150 

επιθετικών ελικοπτέρων για τις ανάγκες του Τουρκικού στρατού, λόγω 

αδυναμίας καλύψεως της σχετικής δαπάνης των 2 δις. δολαρίων περίπου. 

  

ιβ.   Την αντιπαράθεση μεταξύ Κυβερνήσεως και Στρατού επιβεβαίωσε με τον 

πλέον σαφή τρόπο ο Αρχηγός των Τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων. 

  

       Η βόμβα την οποία έριξε ο Τούρκος Αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων 

διαψεύδει την αρμονικότητα την οποία επεκαλέσθη ο Πρωθυπουργός και 

μεγιστοποιεί το θέμα με απρόβλεπτες εξελίξεις. Το «βελούδινο διαζύγιο» εν 

εξελίξει!! 

  

ιγ.   «Πακέτα» 450 εκατ. δολαρίων και 40 δις. Τουρκικών λιρών ανακοίνωσαν 

Άγκυρα και ψευδοκράτος για την στήριξη των Τουρκοκυπρίων. Επιχειρώντας 

να προκαταλάβουν τα μέτρα στηρίξεως της Τουρκοκυπριακής Κοινότητας τα 

οποία επρόκειτο να εξαγγείλει επισήμως η ΕΕ. 

  

       Ως κίνηση ελιγμού εκτιμάται η απόφαση Αγκύρας και Ψευδοκράτους η 

οικονομική ενίσχυση, ώστε να ανατραπεί η εικόνα για την δυναμική την 

οποία εξασφαλίζει η ένταξη της επανενωμένης Κύπρου. 

  

ιδ.   Σε δυσχερή θέση έχει περιέλθει η Άγκυρα λόγω των ρυθμίσεων τις οποίες 

προωθούν οι Αμερικανοί για τους Κούρδους του Ιράκ. Οι ΗΠΑ πιέζουν τους 

μέχρι πρότινος στενούς συμμάχους τους να αποσύρουν τα στρατεύματά τους 

από το Ιρακινό Κουρδιστάν. 

  

       Το γεγονός ότι η φύλαξη των συνόρων Τουρκίας – Ιράκ θα έχουν πλέον οι 

Κούρδοι, προκαλεί έντονο εκνευρισμό στην Άγκυρα, ενώ η ανάδειξη της 

Ουάσιγκτον ως ρυθμιστού του Κουρδικού ζητήματος όχι μόνο στο Ιράκ 

αλλά και στην ίδια την Τουρκία, έχει αρχίσει να δημιουργεί τα 

πρώτα…εγκεφαλικά στο Τουρκικό κατεστημένο. 
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ιε.   Σε ένταση εισέρχονται οι αμυντικές σχέσεις Τουρκίας – Ισραήλ μετά από 

σειρά παρουσιασθέντων προβλημάτων σε αμυντικά προγράμματα τα οποία 

ανέθεσαν οι Τούρκοι στο Ισραήλ. 

  

ιστ. Σε προφανή αδυναμία υλοποιήσεως, των εξοπλιστικών σχεδίων τους φαίνεται 

ότι έχουν περιέλθει οι Τούρκοι στρατιωτικοί, με το ΔΝΤ να είναι απρόθυμο να 

εγκρίνει κονδύλια για την υλοποίησή τους και κατά συνέπεια να τίθενται 

ερωτηματικά ακόμη και για το προσφάτως υπογραφέν πρόγραμμα AWACS. 

  

ιζ.   Σκληρό «ανατολίτικο» παζάρι για δέκα τρεις νέους αεροδιάδρομους στο 

Αιγαίο και το υπόλοιπο FIR Αθηνών, οι οποίοι σχεδιάσθηκαν για να 

εξυπηρετήσουν την αεροπορική κίνηση – και στην διάρκεια της Ολυμπιάδος – 

κάνουν οι Τούρκοι με επιδίωξη του στρατιωτικού κατεστημένου να 

δημιουργήσουν «γκρίζες ζώνες» όπου τα τουρκικά μαχητικά να ίπτανται 

νόμιμα στο Ελληνικό FIR. 

  

       Με την κλιμάκωση της επιθετικότητας άνωθεν του Αιγαίου και τα 

«αβαντάζ» του νέοεπικεφαλής «χωροφύλακα» της Σμύρνης, η Άγκυρα 

επιδιώκει να στείλει μήνυμα τόσο στην Ελληνική πλευρά (η αντίδραση της 

οποίας εγγίζει τα όρια της… «κότας») όσο και στην ΕΕ, με το στρατιωτικό 

κατεστημένο να προσπαθεί – και φαίνεται ότι αρχίζει να το επιτυγχάνει – να 

επιβληθεί στην νέα πολιτική τάξη. 

  

ιη.   Έντονη ανησυχία προκαλείται στην Αθήνα και Λευκωσία πληροφορίες ότι η 

Άγκυρα ενισχύει τις κατοχικές δυνάμεις με στρατεύματα τα οποία 

μετακινούνται από την Ν.Τουρκία σε μια παράλληλη εξέλιξη με την 

κλιμάκωση της εντάσεως στο Αιγαίο. 

  

3.       ΚΥΠΡΟΣ 

  

α.  Η Κύπρος αποτελεί πλέον και επισήμως μέλος της ΕΕ μετά την υπογραφή 

της συνθήκης προσχωρήσεως από τους 15 ηγέτες της Ενώσεως. 

     

     Η Κυπριακή δημοκρατία εισέρχεται στην ΕΕ με τα πλεονεκτήματα 

αφ΄ενός της συναινέσεως του συνόλου του πολιτειακού κόσμου και 

αφ΄ετέρου της ανθηράς οικονομίας – η οποία δεν διακυβεύεται όποιος και 

αν ασκεί την εξουσία -. 

  

β.  Την διάθεσή του να ενεργοποιηθεί εκ νέου στην κατεύθυνση επιλύσεως του 

Κυπριακού προβλήματος ενεφανίσθη ο ΓΓ του ΟΗΕ εφ΄όσον υπάρξει 

αποφασιστική βούληση των δύο πλευρών. 
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γ.  Μέτρα υπέρ των Τουρκοκυπρίων εφ΄όσον εγκριθούν τελικά από την ΕΕ, 

εξήγγειλε ο Κύπριος Πρόεδρος με σκοπό την συμμετοχή τους σε κάποια από 

τα ευεργετήματα τα οποία προκύπτουν από την ένταξη της Κύπρου. 

  

δ.  Στο πλαίσιο της «ελευθέρας» διακινήσεως, χιλιάδες Ελληνοκύπριοι 

επιστρέφουν στα σπίτια τους με διαβατήριο αδυνατώντας να διεκδικήσουν 

τις περιουσίες τους. 

  

     Οι διαδικασίες οι οποίες έχουν καθορισθεί από το καθεστώς Ντεκτάς 

έχουν ως στόχο την έμμεση αναγνώριση του ψευδοκράτους, ενώ η 

διανοιγείσα ρωγμή» στο τείχος του αίσχους μπορεί να δημιουργεί ελπίδες 

αλλά ξυπνά μνήμες και εφιάλτες. 

  

ε.  Ψευδοαστυνομικοί του κατοχικού καθεστώτος εισέβαλαν σε εκκλησία της 

Μόρφου και εξεδίωξαν τον Μητροπολίτη και ομάδα πολιτών που είχαν 

μεταβεί για εκτέλεση παρακλήσεως. 

  

στ.    Βάσιμο προβληματισμό δημιουργεί η εξαίρεση της Κύπρου από την 

Ευρωάμυνα, γεγονός το οποίο επιβεβαιώνεται εν όψει της πρώτης αμιγώς 

ευρωπαϊκής επιχειρήσεως στα Σκόπια. 

  

         Η εξαίρεση της Κύπρου από τις δομές και τους μηχανισμούς της υπό 

διαμόρφωση εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, η οποία έγινε προς 

ικανοποίηση του Τουρκικού αιτήματος, αποκαλύπτει βαθμιαία τις 

πολιτικές παρενέργειες οι οποίες είναι δύσκολο να αντιμετωπισθούν. 

  

ζ.  Ο ΓΓ του ΟΗΕ δεν είναι πρόθυμος να εμπλακεί εκ νέου στο Κυπριακό με 

ανοικτές προθεσμίες, εκτός εάν υπάρξει ξεκάθαρο χρονικό πλαίσιο. 

  

η.  Την χορήγηση 12 εκατ. Ευρώ για την χρηματοδότηση προγραμμάτων 

προσεγγίσεως των Τουρκοκυπρίων με την ΕΕ προβλέπουν οι προτάσεις της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

  

θ.  Θέμα αξιοπιστίας των Αθηνών προς την Λευκωσία εγείρει το γεγονός ότι ο 

Έλληνας Πρωθυπουργός απεδοκίμασε εμμέσως τις απόψεις του ΥΠΕΞ για 

«γκρέμισμα του τελευταίου τείχους της Ευρώπης» με πρωτοβουλία του 

κατοχικού ηγέτη Ντεκτάς, υιοθετώντας την γραμμή της Κυπριακής 

Δημοκρατίας. 

  

     Οι κινήσεις εντυπωσιασμού του ψευδοκράτους έχουν στόχο τον 

αποπροσανατολισμό της διεθνούς κοινής γνώμης ώστε να αμβλυνθεί η 

πίεση για λύση στο Κυπριακό και την αναγνώριση του ψευδοκράτους ως 

κρατικής οντότητας. 
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ι.   Ο Αμερικανός Υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για Ευρωπαϊκές 

υποθέσεις κάλεσε τις δύο πλευρές να αποδεχθούν άμεσα το σχέδιο Ανάν για 

λύση του Κυπριακού. Εν τω μεταξύ ολοκλήρωσε τις επαφές του στην 

Ουάσιγκτον ο Κύπριος ΥΠΕΞ ο οποίος είχε επαφές με τον Αμερικανό 

Πρόεδρο και ΥΠΕΞ. 

  

  

  

  

  

4.       ΒΑΛΚΑΝΙΑ 

  

α.  Επτακόσιοι περίπου αθίγγανοι από το Κόσσοβο οι οποίοι διέμεναν σε 

καταυλισμούς στα Σκόπια, επιμένουν να διέλθουν στην Ελλάδα, 

υποστηρίζοντας ότι επικρατεί ανασφάλεια. 

  

β.  Ενεργητικό ρόλο από την ΕΕ στα διεθνή δρώμενα ώστε να διασφαλισθεί η 

πολιτική και οικονομική σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή των 

Βαλκανίων ζήτησε ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας Σόρος, στο 

πλαίσιο του παγκόσμιου οικονομικού φόρουμ για την νοτιοανατολική 

Ευρώπη, το οποίο πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα. 

  

γ.  Το «προσκύνημα» του Πρωθυπουργού των Σκοπίων στην Ρώμη, έδωσε την 

ευκαιρία στον Πάπα να βαφτίσει την γειτονική χώρα «Μακεδονία» προτού 

αποφανθεί σχετικά ο ΟΗΕ. Απέφυγε δε να χαρακτηρίσει ως Έλληνες τους 

Άγιους Κύριλλο και Μεθόδιο. 

  

δ.  Νέα Αλβανική Οργάνωση ονομαζόμενη «Αληθινός Αλβανικός Εθνικός 

Στρατός» έστειλε προκήρυξη με την οποία καλεί σε εξέγερση τους 

Αλβανούς των Σκοπίων, προειδοποιώντας την διεθνή κοινότητα να λάβει 

σοβαρά υπόψη της το τελεσίγραφο. 

  

ε.  Με κέντρο το Κόσσοβο, τα Σκόπια και την Αλβανία, η Χερσόνησος του 

Αίμου έχει μετατραπεί σε παγκόσμιο κέντρο λαθρεμπορίου πάσης φύσεως 

και δουλεμπορίου. 

  

5.       ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ 

  

ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΑΚΟ 

  

α.  Κύμα αποδοκιμασίας στο «στρατόπεδο» Αραφάτ, ξεσήκωσε η 

προτεινομένη σύνθεση του Υπουργικού Συμβουλίου που υπέβαλε προς 

έγκριση ο εντολοδόχος Πρωθυπουργός της Παλαιστινιακής αρχής Αμπάς. 

Οι ΗΠΑ προειδοποίησαν ότι εάν δεν σχηματισθεί νέα Παλαιστινιακή 
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Κυβέρνηση δεν πρόκειται να παρουσιάσει το ειρηνευτικό της σχέδιο. 

Τελικώς η νέα Κυβέρνηση έλαβε ψήφο εμπιστοσύνης. 

  

     Ως υπέρ το δέον υποχωρητικό στις πιέσεις των Αμερικανών 

χαρακτηρίζουν οι εκπρόσωποι της παλαιάς φρουράς τον νυν μετριοπαθή 

Αμπάς. 

  

β.  Το Ισραήλ ετοιμάζεται να αποσύρει τα στρατεύματα κατοχής από πολλές 

Παλαιστινιακές περιοχές αμέσως μετά την ανάληψη αξιώματος από τον 

πρώτο Παλαιστίνιο Πρωθυπουργό Αμπάς. 

  

     Η έκβαση του πολέμου στο Ιράκ ενδέχεται να οδηγήσει στην επίτευξη της 

πολυπόθητης ειρηνευτικής συμφωνίας με τους Παλαιστίνιους. 

  

γ.  Σοβαρό και εποικοδομητικό διάλογο με τις ΗΠΑ επιθυμεί η Συρία όπως 

διεμήνυσε ο ΥΠΕΞ της χώρας αυτής. 

  

δ.  Μπαράζ επιθέσεων αυτοκτονίας εναντίον Ισραηλινών στόχων σημειώθηκε 

στην περιοχή, με την Ισραηλινή κυβέρνηση να σχεδιάζει τον εκτοπισμό του 

Αραφάτ από τα Παλαιστινιακά εδάφη καθώς θεωρεί ότι υπονομεύει την 

ειρηνευτική διαδικασία. Παράλληλα ο Παλαιστίνιος Πρωθυπουργός ευρέθη 

μπροστά στα Ισραηλινά άρματα μάχης σε μία επίδειξη αδιαλλαξίας του 

Σαρόν παρά τις πιέσεις του Αμερικανού Προέδρου. 

  

ε.  Συνάντηση κορυφής Ισραήλ – Παλαιστινίων έλαβε χώρα στην Άκαμπα, υπό 

την εποπτεία του Αμερικανού Προέδρου παρουσία και του Βασιλέως της 

Ιορδανίας. 

  

     Ο «οδικός χάρτης» μπορεί να έφερε κοντά τους δύο ηγέτες – Σαρόν και 

Αμπάς – δεν διαφαίνεται όμως ικανός να απομονώσει τα μίση και τα πάθη 

ώστε να φέρει κοντά και τους δύο λαούς. 

  

στ.Πρωτοβουλία της Αμερικανικής Κυβερνήσεως για το Μεσανατολικό 

πνίγηκε στο αίμα με επίθεση αυτοκτονίας και νέα επιδρομή στην Γάζα. 

  

     Η αισιοδοξία της συναντήσεως στην Άκαμπα έχει δώσει την θέση της 

στον εφιάλτη με αποτέλεσμα η κατάπαυση του πυρός να αποτελεί 

όνειρο…απατηλό!! 

  

     ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑ 

  

ζ.  Παρεδόθη χωρίς ιδιαίτερη αντίσταση η πόλις Τικρίτ, γενέτειρα του Σαντάμ. 

Παράλληλα το σύνολο των πετρελαϊκών πηγών του Ιράκ ευρίσκεται σε 

περιοχές οι οποίες ελέγχονται από τις αμερικανοβρετανικές δυνάμεις. Για 
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την αποκατάσταση της τάξεως, μετά από το χάος και το κύμα των 

λεηλασιών που σάρωσαν την Ιρακινή πρωτεύουσα, οι Αμερικανοί 

συγκρότησαν κοινό μέτωπο με τους Ιρακινούς αστυνομικούς οι 

περισσότεροι των οποίων επέστρεψαν στις θέσεις τους. 

  

η.  Τα 680 εκατ. Ευρώ αναμένεται να φθάσει το κόστος αποκατάστασης των 

κρατικών κτιρίων και των δικτύων (υδρεύσεως, αποχετεύσεως, 

ηλεκτρισμού)/ 

  

     Παρά το γεγονός ότι τα συμβόλαια ανοικοδόμησης του Ιράκ φαίνεται να 

είναι αμερικανική υπόθεση, συνωστισμός αναμένεται προκειμένου να 

κερδιθεί κάποιο κομμάτι από την πίτα. 

  

θ.  Ενοχλημένες φαίνονται αρκετές χώρες από την πρωτοβουλία των ΗΠΑ να 

ζητήσουν την άρση του εμπάργκο κατά του Ιράκ. Σύμφωνα με διπλωματικές 

πηγές η πλειοψηφία των μελών του συμβουλίου ασφαλείας, επιθυμεί να 

διαδραματίσει ο ΟΗΕ τον ουσιαστικό ρόλο. 

  

ι.   Ομάδα ειδικών προτίθενται να αποστείλουν στο Ιράκ οι ΗΠΑ προκειμένου 

να εντοπίσουν τα απαγορευμένα όπλα μαζικής καταστροφής τα οποί α μέχρι 

στιγμής δεν έχουν βρεθεί. 

  

     Η απουσία των Επιθεωρητών του ΟΗΕ εγκυμονεί κινδύνους κατηγορίας 

για νοθεία σε περίπτωση ανευρέσεως όπλων. 

  

ια. Η Συρία δήλωσε πρόθυμη να συνεργασθεί με τις ΗΠΑ για την ευημερία 

του ιρακινού λαού, αλλά αρνήθηκε ότι παρέχει καταφύγιο σε συνεργάτες 

του Σαντάμ. 

  

ιβ. Με την έναρξη της 2ης φάσης της «καταιγίδας» στο Ιράκ, η Ουάσιγκτον 

στήνει τα θεμέλια της νέας διοικήσεως και αναζητεί τα «όπλα που 

καπνίζουν». 

  

     Το «στήσιμο» του σκηνικού επιφυλάσσει ρόλο κομπάρσου στον ΟΗΕ, 

παρά τις διαβεβαιώσεις περί του αντιθέτου. 

  

ιγ. Σχέδια για την επαναλειτουργία αγωγού ο οποίος μετέφερε πετρέλαιο από 

τα Ιρακινά κοιτάσματα και κατέληξε στην Χάιφα, εξετάζει ο Λευκός Οίκος 

σε συνεργασία με Ισραήλ και Ιορδανία. Παράλληλα την επανάληψη 

φορτώσεως των ποσοτήτων πετρελαίου που έχουν συσσωρευτεί στον 

λιμένα Τσεϊχάν της Τουρκίας επιδιώκουν Τούρκοι Κυβερνητικοί 

αξιωματούχοι. 
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     Οι πιέσεις -  για την επαναλειτουργία του υπόψιν αγωγού – ασκούνται 

πρωταρχικά από το Ισραήλ προκειμένου να μειώσει το ενεργειακό του 

κόστος και την εξάρτησή του από την Ρωσία. 

  

ιδ. Σύμφωνα με δημοσίευμα εφημερίδος, τις πρώτες σοβαρές ενδείξεις για 

κατοχή όπλων μαζικής καταστροφής από το καθεστώς του Σαντάμ φέρεται 

να έχουν ανά χείρας οι Αμερικανοί. 

  

ιε.     Με «ασπίδα» τις ΗΠΑ έναντι στην Τουρκία οι Κούρδοι του Ιράκ 

προχωρούν προς την «εθνική τους δικαίωση», το Κουρδικό κράτος. Τα 

ανωτέρω δήλωσε στέλεχος-σύμβουλος του Κούρδου ηγέτη Μπαρζανί. 

  

        Η επιφυλακτικότητα από πλευράς Κούρδων για το φλέγον ζήτημα δεν 

βλάπτει. Ο κίνδυνος εκ μέρους της Τουρκίας μπορεί να έχει μειωθεί, αλλά 

απαιτείται αρκετό χρονικό διάστημα για να επέλθει η ….διπλωματική 

ωρίμανση. 

  

ιστ.    Με την ανακοίνωση της διαλύσεως του στρατού και των υπηρεσιών 

ασφαλείας του Ιράκ, η Συμμαχική προσωρινή αρχή, εγκαινίασε την 

διαδικασία ανασυγκροτήσεως της χώρας μετά την υπερψήφιση του 

Αμερικανικού σχεδίου από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. 

  

ιζ. Επετεύχθη ομόφωνα στο ΣΑ/ΟΗΕ η άρση των κυρώσεων εναντίον του Ιράκ 

οι οποίες είχαν επιβληθεί μετά τον πόλεμο του 1991. 

  

     Με την άρση των κυρώσεων διεκπεραιώνονται θέματα οικονομικού 

ενδιαφέροντος για Γαλλία, Γερμανία, Ρωσία για το επόμενο 

βραχυπρόθεσμο διάστημα. Ψίχουλα μεν όχι αμελητέα δε. 

  

ιη. Από το Σύνδρομο του Κόλπου υπ΄αριθμόν δύο υποστηρίζουν ότι πάσχουν 

Βρετανοί στρατιώτες οι οποίοι συμμετείχαν στον πρόσφατο πόλεμο στο 

Ιράκ, με την εμφάνιση έντονων προβλημάτων υγείας. Το πρόβλημα 

αποδίδεται στους πολυάριθμους εμβολιασμούς στους οποίους υπεβλήθησαν 

για να προστατευθούν από τα βιοχημικά όπλα του Ιράκ. 

  

     Ουδέν καλόν αμιγές κακού !! 

  

ιθ. Τα Βρετανικά ΜΜΕ κατηγορούν τον Βρετανό Πρωθυπουργό, για 

προσπάθεια παραπλανήσεων της Βρετανικής κοινής γνώμης στον πρόσφατο 

πόλεμο στο Ιράκ, μετά τις αποκαλύψεις πως παραποίησε τα στοιχεία των 

μυστικών υπηρεσιών τα οποία είχε παρουσιάσει τον παρελθόντα 

Σεπτέμβριο ως απόδειξη ότι το Ιράκ διέθετε όπλα μαζικής καταστροφής. 

  

     Επιχείρηση Δόκτορος Νο ; 
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6.  ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

  

α.  Πολιτικές διαστάσεις ενδέχεται να λάβει το θέμα της υποκλοπής τηλεφωνικών 

συνδιαλέξεων στο κτίριο του Συμβουλίου Υπουργών της ΕΕ στις Βρυξέλλες, 

μετά την ολοκλήρωση της αστυνομικής έρευνας και την απόφαση των «15» να 

υποβληθεί μήνυση κατ΄αγνώστων στην Βελγική δικαιοσύνη. 

  

     Η ανακάλυψη των «κοριών» στα γραφεία της Γερμανικής και Γαλλικής 

αντιπροσωπείας και η πλήρης γνώση συζητηθέντων θεμάτων από τον 

Ισραηλινό Πρέσβη, φωτογραφίζουν τόσο τον δράστη όσο και τον εγκέφαλο 

της πράξεως. 

  

β.  Κατά την πραγματοποιηθείσα στις 15/4/2003 Σύνοδο Κορυφής οι ηγέτες της 

ΕΕ υπέγραψαν σε πανηγυρική τελετή την Συνθήκη προσχωρήσεως 10 νέων 

μελών-κρατών μεταξύ των οποίων και η Κύπρος. Παράλληλα ο βασικός 

στόχος των εργασιών της συνελεύσεως για το μέλλον της Ευρώπης με την 

επεξεργασία σχεδίου Ευρωπαϊκού Συντάγματος θα ολοκληρωθούν και θα 

παρουσιασθούν στην Σύνοδο Κορυφής της Θεσσαλονίκης (20 Ιουνίου). 

  

     Με διαφωνίες «διαχωριστικές γραμμές» και αντικρουόμενες αντιλήψεις 

άρχισε – με αφετηρία την Σύνοδο των Αθηνών – η προσπάθεια για την 

διαμόρφωση ενιαίας και ισχυρής Ευρώπης. Αρκεί να μην 

υπάρξουν….Εφιάλτες και Κουϊσλιγκ!! 

  

γ.  Με απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα διενεργηθούν ευρωεκλογές 

τον Ιούνιο 2004. 

  

     Με την διεύρυνση της ΕΕ αλλάζει τόσο η αριθμητική του 

Ευρωκοινοβουλίου όσο και της Ενώσεως γενικότερα. Η ΕΕ των 25 κρατών 

θα αυξήσει τον πληθυσμό της στα 453 εκατ. και η γεωγραφική της έκταση 

να μεγαλώνει κατά 34%. 

  

δ.  Οι ηγέτες Γερμανίας – Γαλλίας – Βελγίου και Λουξεμβούργου ανακοίνωσαν 

την απόφασή τους να προχωρήσουν άμεσα στην δημιουργία μιας αυτοτελούς 

κοινής Ευρωπαϊκής πολιτικής ασφαλείας και αμύνης. Προτείνοιν οι σχετικές 

διαδικασίες να αρχίσουν άμεσα μέσα από το Κοινοτικό πλαίσιο με την 

συμμετοχή όλων των χωρών μελών της ΕΕ . Στο πλευρό των «4» θα βρεθεί – 

σύμφωνα με δήλωση του Έλληνα ΥΕΘΑ – η Ελλάς προκειμένου να 

πραγματοποιηθεί το εγχείρημα της κοινής Ευρωπαϊκής αμύνης εάν δεν 

καταστεί δυνατή η συμφωνία και των 25 χωρών-μελών της ΕΕ. 

  

     Η απόφαση των τεσσάρων θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί ως ιστορική 

εξέλιξη δημιουργώντας ελπίδες και προοπτικές, μα και επιφυλάξεις για την 



71 

 

έκβαση και την αποτελεσματικότητα του εγχειρήματος, αρκεί να μην γίνει 

βορά στην  ….ακόρεστη εξουσιαστική απληστία ορισμένων !! Το όνειρο της 

δημιουργίας μιας νέας υπερδύναμης αρκεί να μην γίνει εφιάλτης λόγω 

εκτάσεως και πολιτικού εκτοπίσματος και να…ξυπνήσουν στην άμυνα και 

εξωτερική πολιτική. 

  

ε.  Στο πλαίσιο της Ελληνικής προεδρίας στην ΕΕ πραγματοποιήθηκε διήμερη 

συνάντηση εργασίας στην Αθήνα με θέμα η διάσταση ασφαλείας και αμύνης 

του διαστήματος. Οι προκλήσεις για την ΕΕ με άκρως ενθαρρυντικά στοιχεία 

για την αυτόνομη διαστημική πορεία της ΕΕ. 

  

στ.Στο στόχαστρο των Ευρωπαϊκών Κυβερνήσεων έχει τεθεί η ελαστικοποίηση 

της αγοράς εργασίας και οι μεταρρυθμίσεις στα συνταξιοδοτικά συστήματα, 

καθώς ο ρυθμός αναπτύξεως των οικονομιών επιβραδύνεται επικίνδυνα, ενώ 

οι απολύσεις έχουν γίνει καθημερινό φαινόμενο. 

  

ζ.  Η Ευρωπαϊκή Δύναμη Ταχείας Επεμβάσεως με 60.000 άνδρες και γυναίκες 

είναι λειτουργικά έτοιμη να αναλάβει δράση καθόσον εκηρύχθη και επισήμως 

στις Βρυξέλες η επιχειρησιακή της ετοιμότητα από τους ΥΕΘΑ των χωρών-

μελών της ΕΕ. Στην πράξη σημαίνει ότι η ΕΕ δύναται να κινητοποιήσει 60.000 

άτομα σε διάστημα 60 ημερών. 

  

η.  Στον απόηχο του πολέμου του Ιράκ, ο οποίος προβλημάτισε σοβαρά την 

ενότητα της ΕΕ, ο Έλληνας ΥΠΕΞ εισηγήθη την συμμετοχή μελών του 

Αμερικανικού Κογκρέσου στις εργασίες της Ευρωπαϊκής διασκέψεως η οποία 

προετοιμάζει την μετεξέλιξη της διευρυμένης ΕΕ. 

  

     Μόνος του το σκέφθηκε ή του το επέβαλε κάποιος στο μυαλό του ; Την ίδια 

βέβαια πρόταση έκανε και ο ….Αμερικανός ΥΠΕΞ για την συμμετοχή 

Ευρωπαίων στο…Αμερικανικό Κογκρέσο!! 

  

θ.  Την υποψηφιότητά του για συμμετοχή στην ΕΕ προετοιμάζει το Ισραήλ, ενώ 

ο Προεδρεύων από 1/7/2003 της ΕΕ Ιταλός Πρωθυπουργός υποστηρίζει μια 

διεύρυνση της ΕΕ η οποία θα περιλαμβάνει Ισραήλ, Τουρκία, Ρωσία, 

Ουκρανία, Βαλκάνια και Λευκορωσία. 

  

     Μάλλον πρέπει να αλλάξει ονομασία η ΕΕ και να μετατραπεί σε ΕΑΕ 

(Ευρασιατική Ένωση). Μήπως το Ισραήλ ανήκει τελευταίως στην Ευρώπη 

; Εάν με την διεύρυνση του 2004 συνιστάται κάποιο σημαντικό εμπόδιο 

πολιτική ενοποίηση-ανεξαρτοποίηση της Ευρώπης, η ένταξη χωρών από 

τούδε και στο εξής θα πρέπει να γίνεται μετά μεγίστης προσοχής και 

σφαιρικής εξετάσεως σημαντικών παραγόντων, προκειμένου να αποφευχθεί 

η αυτοδιάλυσή της. 
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ι.   Κατά την επίσκεψή του στην Ελλάδα ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου τήρησε επιφυλάξεις σε ότι αφορά στην πρόταση Ντ΄Εστέν στη 

δημιουργία Γερουσίας, ενώ τάσσεται υπέρ της συμπληρωματικής λειτουργίας 

των εθνικών Κοινοβουλίων. 

  

ια. Την τεράστια απόσταση η οποία χωρίζει την Τουρκία από τα πολιτικά 

κριτήρια της ΕΕ επεσήμανε ο εισηγητής της εκθέσεως του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου για την ενταξιακή πορεία της Άγκυρας, ο οποίος θεωρεί πως η 

επίλυση του Κυπριακού αποτελεί προϋπόθεση για την προώθηση της 

Τουρκικής υποψηφιότητας. 

  

     «Κόλαφος» για την Ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας η εν λόγω έκθεση, 

η οποία ενεκρίθη με συντριπτική πλειοψηφία από την Επιτροπή 

Εξωτερικών Υποθέσεων. 

  

ιβ. Η ΕΕ έχει ζητήσει από την Κινεζική Κυβέρνηση την συνδρομή της στην 

ανάπτυξη του «Γαλιλαίου» του γνωστού δορυφορικού προγράμματος 

πλοηγήσεως το οποίο θα αποτελείται από «αστερισμό» τριάντα δορυφόρων. 

  

     Ιδιαίτερη ανησυχία διακατέχει τις ΗΠΑ από την υπόψη συνεργασία οι 

οποίες αισθάνονται να απειλείται η παγκόσμια κυριαρχία στον σχετικό χώρο 

(GPS – Global Positioning System). 

  

ιγ. Στο Παρίσι μετέβη εσπευσμένα ο Έλληνας ΥΠΕΞ, καθώς οι αντιπαραθέσεις 

για το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα μετά την σφοδρή αντίδραση Πρόντι (το 

χαρακτήρισε σκουπίδι που απειλεί να παραλύσει την Ευρώπη), έχουν 

προκαλέσει έντονο προβληματισμό στην ελληνική προεδρία. 

  

     Στα ακανθώδη ζητήματα της ελληνικής προεδρίας συμπεριλαμβάνονται 

και οι φωνές που ακούγονται από τις «μικρές χώρες» για την μετεξέλιξη της 

ΕΕ, σε οικοδόμημα πολλαπλών ταχυτήτων όπου τα «τραστ» των ισχυρών 

θα αποφασίζουν για τους 25 (σταθερή προεδρία, «ειδικές πλειοψηφίες» - 

στον τρόπο λήψεως αποφάσεων – και η σύνθεση της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής). 

  

ιδ. Με ψήφισμα της Ευρωβουλής, η επίλυση του Κυπριακού αποτελεί 

προϋπόθεση για την προώθηση της υποψηφιότητας της εντάξεως της Τουρκίας 

στην ΕΕ (216 υπέρ – 75 κατά). 

  

ιε. Κατά την Σύνοδο του G8 οι Πρόεδροι Μπους και Σιράκ έδειξαν διάθεση 

σχετικής συμφιλιώσεως. Το χάσμα όμως το οποίο δημιούργησε ο πόλεμος στο 

Ιράκ και οι παρενέργειές του δεν γεφυρώθηκε με αποτέλεσμα να μην ληφθούν 

ουσιαστικές αποφάσεις. 
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     Τον χορό των …Ινδιάνων χορεύει η Ευρώπη, καθόσον οι ΗΠΑ…αγαπούν 

την Ρωσία…..τιμωρούν λίγο την Γαλλία και…αγνοούν την Γερμανία ώστε 

να «σπάσει» ο άξων Μόσχας-Παρισίου-Βερολίνου. 

  

ιστ.  Με σημαντικά οφέλη για την Ελλάδα έληξε στο Λουξεμβούργο το Συμβούλιο 

Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων τουλάχιστον σε ότι 

αφορά στην φύλαξη των εξωτερικών συνόρων της Κοινότητος με υιοθέτηση 

της προτάσεως της Ελληνικής Προεδρίας για την χρηματοδότηση της 

συνοριοφυλακής. 

  

ιζ. Το νέο σχέδιο του Ευρωπαϊκού Συντάγματος για το μέλλον της Ευρώπης, 

ευνοεί τα μεγάλα κράτη-μέλη. Παράλληλα φαίνεται ότι εγκαταλείπεται 

οριστικά η αναφορά στην Χριστιανική Θρησκεία ενώ αφαιρείται από το 

προοίμιο, σε σχέση με το αρχικό κείμενο, και η αναφορά στον Ελληνορωμαϊκό 

πολιτισμό. 

  

        Εφόσον η ιστορία της ΕΕ άρχισε – σύμφωνα με τους…ογκόλιθους της 

Ενώσεως – από τον….Καρλομάγνο, θα έπρεπε να 

ονομασθεί….Καρλομάγνειος Ένωση. Για….ξένο δάκτυλο ούτε λόγος !! 

  

ιη. ΟΙ συνεχείς τουρκικές προκλήσεις στο Αιγαίο και οι εσωτερικές πιέσεις 

υποχρεώνουν τον προεδρεύοντα στην Ένωση Έλληνα Πρωθυπουργό σε 

αναδίπλωση και διαφοροποίησε έναντι του Έλληνα ΥΠΕΞ. Παράλληλα ο 

Πρόεδρος της Κομισιόν τόνισε ότι η Τουρκία πρέπει να υιοθετήσει τα πολιτικά 

κριτήρια της Κοπεγχάγης. 

  

7.  Η.Π.Α. 

  

α.  Με απειλές και κυρώσεις εναντίον της Δαμασκού επανήλθε η Αμερικανική 

Κυβέρνηση καλώντας την παράλληλα σε «πλήρη συνεργασία». Η Ουάσιγκτον 

επιμένει πως η Συρία διαθέτει όπλα μαζικής καταστροφής παρά την επίσημη 

άρνηση της Δαμασκού. 

  

     Οι ελπίδες του Ισραήλ να αποκομίσει οφέλη στην Μέση Ανατολή από την 

πτώση του Ιρακινού καθεστώτος, συναντούν την βούληση των ΗΠΑ να 

ασκήσουν πιέσεις προς την Συρία. «Καρότο και μαστίγιο» λοιπόν!! 

  

β.  Υπέρ της περαιτέρω διευρύνσεως της ΕΕ ενεφανίσθη ο Αμερικανός ΥΠΕΞ 

δηλώνοντας ότι ένα πρόσφατο μέλος της, η Κύπρος, παραμένει διαιρεμένο, 

ενώ ανεφέρθη ευθέως και στα κριτήρια της Κοπεγχάγης για την Τουρκία. 

  

γ.  Αυξάνονται με γεωμετρική πρόοδο σε ολόκληρο τον πλανήτη οι στρατιωτικές 

βάσεις των ΗΠΑ με αποτέλεσμα να έχουν περιβάλει την υφήλιο με έναν 

«ατσάλινο δακτύλιο» αναφέρει Βρετανική εφημερίδα. 
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     Η ΡΑΧ AMERICANA καλά κρατεί και έπεται συνέχεια. Το Πεντάγωνο, 

τροποποιεί την διασπορά των δυνάμεών του προκειμένου να έχει την 

δυνατότητα εξαπολύσεως ταχέων και αποτελεσματικών πολέμων. 

  

δ.  Η Συρία, το Ιράν και η Β.Κορέα αποτελούν την «τριάδα» η οποία εντάσσεται 

στον «άξονα του κακού» και αποτελούν τους κυριότερους υποψήφιους για 

έναν νέο πόλεμο από τις ΗΠΑ. 

  

     Με τα «εγκαίνια» εφαρμογής του δόγματος του προληπτικού πολέμου, 

απεστάλη σαφής προειδοποίηση προς διάφορες ανά τον κόσμου 

κυβερνήσεις ότι έπεται η σειρά τους. 

  

ε.  Με συντριπτική πλειοψηφία το Αμερικανικό Κογκρέσο έκανε δεκτή την 

εισδοχή της Λετονίας, Λιθουανίας, Εσθονίας, Σλοβενίας, Σλοβακίας, 

Βουλγαρίας και Ρουμανίας στο ΝΑΤΟ, λίγες ημέρες μετά την αντίστοιχη 

επέκταση την οποία πραγματοποίησε η ΕΕ. 

  

     Η μετακύληση του ΝΑΤΟ προς ανατολάς και ο παραμερισμός της «Γηραιάς 

Ευρώπης» προς χάριν της «νέας» ενδέχεται να αποβεί ωφέλιμος για την 

πρώτη, με την αποδέσμευση πλείστων στρατιωτικών υποχρεώσεων προς 

την συμμαχία και την διαθεσιμότητα στο EUROCORPS. 

  

στ.Οι σχέσεις των ΗΠΑ και Β.Κορέας συνεχίζουν να ευρίσκονται σε αδιέξοδο, 

με την Ουάσιγκτον να απαιτεί τον άμεσο τερματισμό του πυρηνικού 

προγράμματος και την Β.Κορέα να επιμένει στην προσφορά ανταλλαγμάτων. 

  

     Η ενδεχομένη διασπορά πυρηνικών υλικών από την Β.Κορέα προς άλλες 

χώρες ή τρομοκρατικές οργανώσεις, αποτελεί μόνιμο εφιάλτη της 

Ουάσιγκτον. Η στρατιωτική δύναμη των ΗΠΑ δεν βασίζεται αποκλειστικά 

στην υπεροχή της τεχνολογίας και οπλισμού αλλά και στην ικανότητα 

ταχύτατης συλλογής-επεξεργασίας και διαφυλάξεως των πληροφοριών. 

  

ζ.  Την διατήρηση της παρουσίας τους στο Ιράκ προωθούν οι Αμερικανοί 

επιλέγοντας ως «ορμητήρια» τέσσερα αεροδρόμια-κλειδιά τα οποία θα 

διευκολύνουν στρατιωτικές και στρατηγικές τις επόμενες κινήσεις τους στην 

Μέση Ανατολή. 

  

     Εφαρμόζοντας το δοκιμασμένο παλαιό….σύστημα των βάσεων, οι οποίες 

θα προκύψουν από τις υπογραφεισόμενες αμυντικές συμφωνίες, θα 

επισημοποιηθεί η παρουσία τους στο….προτεκτοράτο του Ιράκ. 
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η.  Την έγκρισή της έδωσε η Αμερικανική Γερουσία στην πρόταση της 

Κυβερνήσεως Μπους για την κατασκευή πυρηνικών όπλων νέας γενεάς 

(μικρότερης ισχύος). 

  

     Και οι αποφάσεις του ΟΗΕ για τα όπλα μαζικής καταστροφής ; Ποιος ΟΗΕ, 

αυτόν τον οποίο έχουν αποφασίσει να αντικαταστήσουν οι νεοσυντηρητικοί 

Ιέρακες της Ουάσιγκτον με μια αποτελεσματική «παγκόσμια συμμαχία 

προθύμων». Εξ άλλου η Αμερικανική επίλυση του Ιρακινού προβλήματος 

χωρίς την συναίνεση του Συμβουλίου Ασφαλείας, προκάλεσε τεκτονικό 

σεισμό στον ΟΗΕ. 

  

θ.  Με μια γενική αναφορά σε όπλα τα θέματα της «ατζέντας», ολοκληρώθηκε η 

Διάσκεψη Κορυφής των οκτώ πλέον ισχυρών χωρών. Το κοινό ανακοινωθέν 

υπεσχέθη την συμβολή όλων στην ανοικοδόμηση ενός «δημοκρατικού Ιράκ» 

και τη διευθέτηση του Μεσανατολικού, αναγνωρίζοντας εμμέσως στις ΗΠΑ 

την πρωτοκαθεδρία στην επίλυση των περιφερειακών κρίσεων. 

  

ι.   Ενώπιον Αμερικανών Πεζοναυτών στο Κατάρ ο Πρόεδρος των ΗΠΑ 

εδεσμεύθη να αποκαλύψει την αλήθεια για το οπλοστάσιο της Βαγδάτης : 

  

     Ακούσομεν !! 

  

ια. Η απογοητευτική για τους Αμερικανούς στάση της Τουρκίας, έστρεψε τα 

«γεράκια» της κυβερνήσεως Μπους προς την δημιουργία νέας συμμαχίας που 

θα αποτελείται από Ινδία, Ισραήλ, ΗΠΑ. 

        

        Οι κινήσεις αυτές αποτελούν εμφανή προσπάθεια των ΗΠΑ να 

οικοδομηθούν στενές σχέσεις με δύο μη Ισλαμικά κράτη – ένα στην 

Μ.Ανατολή και το άλλο στην ΝΑ Ασία – ώστε να χρησιμοποιηθεί ως 

αντίβαρο στην ανερχομένη δύναμη της Κίνας. 

  

ιβ.    Τα πρώτα στοιχεία από τον πόλεμο στο Ιράκ εδόθησαν στην δημοσιότητα από 

την Αμερικανική αεροπορία (περίοδος 19/3 έως 18/4/2003) και επιβεβαιώνουν 

την αποτελεσματικότητα των «έξυπνων όπλων» αφού η απόδοσή τους 

υπερέβη κατά πολύ το 67%, με την σημαντική βοήθεια από εδάφους μέσω 

ανδρών των ειδικών δυνάμεων οι οποίοι κατέγραψαν 5.282 στόχους για 

βομβαρδισμούς. 

  

ιγ.    Με σοβαρές οικονομικές κυρώσεις απειλεί η Ουάσιγκτον την Ελλάδα, εάν δεν 

βελτιώσει εντός τεσσάρων μηνών τις επιδόσεις της στην αντιμετώπιση του 

προβλήματος της πορνείας. Έντονα αντέδρασε η Ελληνική Κυβέρνηση. 

  

        Και για τις ΗΠΑ ποιος συντάσσει ανάλογες επιθέσεις ; Μάλλον ο 

…λιμενάρχης της Κοζάνης. 
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ιδ.    Διμερείς χαρακτήρισε το Στέϊτ Ντιπάρτμεντ το πρόβλημα των Τουρκικών 

παραβιάσεων στον εθνικό εναέριο χώρο της Ελλάδος και των παραβιάσεων 

του FIR Αθηνών, χωρίς να είναι ούτε Νατοϊκό ούτε διεθνές. 

  

        Ας δοθεί λοιπόν ο υπόψιν χώρος στις ΗΠΑ για να δούμε πως θα 

αντιδράσουν!! 

  

8.  ΡΩΣΙΑ 

  

α.  Στον εορτασμό για τα 300 χρόνια της Αγίας Πετρούπολης συμμετείχαν οι 

ηγέτες της ΚΑΚ, οι 25 των κρατών-μελών της ΕΕ και ο Πρόεδρος των ΗΠΑ. 

Παράλληλα με τον εορτασμό συνεκλήθη και η συνάντηση κορυφής Ρωσίας-

ΕΕ. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός παρέστη στα αποκαλυπτήρια του ανδριάντα 

του Ι.Καποδίστρια στην Ελληνική πλατείας της πόλεως. 

  

β.  Την ίδρυση του Οργανισμού Συλλογικής Ασφαλείας (ΟΣΑ) ανακοίνωσε ο 

Πρόεδρος της Ρωσίας. Ο Οργανισμός αποτελείται από πέντε κράτη της ΚΑΚ 

, Αρμενία, Λευκορωσία, Καζακστάν, Κιργισία και Τατζικιστάν. Ο σκοπός του 

ΟΣΑ ο οποίος αποτελεί την επέκταση της Συνθήκης Συλλογικής Ασφαλείας 

του 1992 είναι η προώθηση μιας στρατηγικής συνεργασίας για την 

περιφερειακή ασφάλεια και σταθερότητα. 

  

     Η επίσημη ίδρυση της ΟΣΑ, δηλώνει τις έντονες ανησυχίες της Ρωσίας 

στους σχεδιασμούς και τάσεις των Αμερικανών να λαμβάνουν μονομερώς 

αποφάσεις σε θέματα παγκοσμίου στρατηγικής. 

  

γ.  Ολοκληρώθηκε η τελευταία φάση της μεγάλης κλίμακας κοινών ναυτικών 

ασκήσεων Ινδίας – Ρωσίας στον Κόλπο της Βεγγάλης και στην Αραβική 

θάλασσα. Οι ασκήσεις χαρακτηρίσθηκαν οι μεγαλύτερες μετά την πτώση της 

Σοβιετικής Ένωσης στον Ινδικό Ωκεανό και έδειξαν την ισχύ του Ρωσικού 

Στόλου. 

  

     Η πραγματοποίηση κοινών ναυτικών ασκήσεων των δύο χωρών εκφράζει 

την επιθυμία της εξωτερικής πολιτικής της Μόσχας προς απόκτηση ισχυρού 

συμμάχου στην περιοχή της ΝΑ Ασίας. 

  

9.  ΑΣΙΑ 

  

α.  «Σοκ και δέος» προκαλείς τους διεθνείς οργανισμούς παρατηρήσεως και 

καταγραφής των τάσεων παραγωγής και διακινήσεως των ναρκωτικών, η 

διαπίστωση ότι φέτος ανανεώθηκαν οι καλλιέργειες του οπίου στα υψίπεδα 

του Αφγανιστάν την χώρα που κατέχει την πρώτη θέση (90%) της παγκοσμίου 

παραγωγής – εξαγωγής ηρωίνης. 
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     Η γειτονική μας χώρα θεωρείται ότι αποτελεί την κυρία γέφυρα εισόδου των 

«καραβανιών των ναρκωτικών» μεταξύ Ανατολής και Δύσεως, καθώς το 

80% της ποσότητας που καταλήγει στην Ευρώπη διακινείται από το έδαφός 

της μέσω της Βαλκανικής οδού. 

  

β.  Τεράστιες διαστάσεις λαμβάνει στην Κίνα η επιδημία της «ατύπου 

πνευμονίας» με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να προειδοποιεί ότι τα 

κρούσματα της ασθενείας θα αποδειχθούν πολύ περισσότερα στην χώρα. 

  

γ.  Η Β. Κορέα θα μπορεί σύντομα να εξάγει ραδιενεργά υλικά και πυρηνικές 

βόμβες εφ΄όσον οι γειτονικές χώρες την αφήσουν να αναπτύξει πλήρως, 

πυρηνικές δυνατότητες, προειδοποιεί αρμόδια οργάνωση του ΟΗΕ. Ο 

περιορισμός των εμβασμάτων 600.000 Βορειοκορεατών που ζουν στην 

Ιαπωνία και τα αποστέλλουν στην πατρίδα τους, ισοδυναμεί με κήρυξη 

πολέμου εκ μέρους της Ιαπωνίας, προειδοποίησε η Κορέα. 
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ΙΣΛΑΜΙΚΗ – ΦΟΝΤΑΜΕΝΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ 

  

Η επιστροφή της Αλ Κάϊντα – Η Ελλάδα και οι Ολυμπιακοί Αγώνες 2004 – 

(Αποτελεί στόχο η Ελλάδα ;) 

  

Του Υποστρατήγου ΕΛ.ΑΣ ε.α. Π. ΛΑΓΓΑΡΗ 

Πρώην Υποδιευθυντού  Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας ΕΛ.ΑΣ 

  

Η Επιστροφή 

  

     Το νέο κύμα έξαρσης της διεθνούς 

φονταμενταλιστικής ισλαμικής τρομοκρατίας με 

«μπαράζ» πολύνεκρων τρομοκρατικών επιθέσεων, ως 

επί το πλείστον μάλιστα αυτοκτονίας, (Σαουδική 

Αραβία, Τσετσενία, Μαρόκο) που εκδηλώνονται εδώ 

και ένα μήνα περίπου, όπως ήταν φυσικό, έχει 

προκαλέσει έντονη ανησυχία στη Διεθνή Κοινότητα, 

ύστερα μάλιστα και από το μήνυμα του Υπαρχηγού 

του Μπιν Λάντεν, του Αϊμάν Αλ Ζαουάχρι που απειλεί 

με τρομοκρατικές επιθέσεις μίσους και τυφλής βίας 

ανά τον κόσμο, σε ένδειξη εκδήλωσης συμπαράστασης 

προς τον δοκιμαζόμενο Ιρακινό λαό. Σύμφωνα 

μάλιστα με το Διεθνές Ινστιτούτο Στρατηγικών 

Μελετών του Λονδίνου, οι νέες αυτές τρομοκρατικές 

επιθέσεις, αποτελούν προάγγελο νέου κύματος τρομοκρατικών ενεργειών, ως 

απότοκο του αναβρασμού που προκάλεσε στον ισλαμικό κόσμο η εισβολή και η 

εγκατάσταση των Αμερικανών στο Ιράκ. 

  

Μερική Εξάρθρωση – Ανανέωση – αναδιάρθρωση 

  

     Και όλα τα ανωτέρω συμβαίνουν, σε αντίθεση με τις θριαμβολογίες του 

Προέδρου των ΗΠΑ Τζωρτζ Μπους και των λοιπών Αμερικανών αξιωματούχων, 

περί «εξολοθρεύσεως των μισών εγκεφάλων της Αλ Κάϊντα», οι οποίοι, μετά την 

νικηφόρα επικράτηση στο Ιράκ, «έπαψαν να αποτελούν απειλή για τις ΗΠΑ». 

Σύμφωνα δε με σχετικές ανακοινώσεις τους γύρω στα 3.000 μέλη της Αλ Κάϊντα 

έχουν συλληφθεί σε όλο τον κόσμο και κρατούνται, ενώ τα στρατόπεδα 

εκπαίδευσης των τρομοκρατών και οι επιχειρησιακές εγκαταστάσεις τους έχουν 

καταστραφεί. Ουδείς δύναται να αμφιβάλει για την πραγματικότητα των στοιχείων 

αυτών, αλλά όμως η επαναδραστηριοποίηση της Αλ Κάϊντα καθιστά σαφές, ότι η 

οργάνωση αυτή, έστω και αποδυναμωμένη με τα πλήγματα που έχει δεχθεί, έχει 

διασπαστεί σε δεκάδες υποομάδες και είναι «ετοιμοπόλεμη» και κυρίως 

πολύ επικίνδυνη. Ήδη έχουν λάβει χώρα ανακατατάξεις στους κόλπους της 

οργάνωσης και ο ηγετικός της πυρήνας εμπλουτίστηκε με νέο αίμα, καθ΄όσον μετά 
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τη σύλληψη του Χαλίντ Σεϊχ Μοχάμεντ (εγκέφαλος των τρομοκρατικών επιθέσεων 

της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 στις ΗΠΑ), νέος επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης 

του παγκόσμιου τρομοκρατικού δικτύου της Αλ Κάϊντα ορίστηκε ο Αιγύπτιος Σαϊφ 

Αλ Αντέλ, επιφορτισμένος επιπλέον και με την προστασία του Μπιν Λάντεν. Ο Αλ 

Αντέλ, 40 ετών σήμερα, είναι επικηρυγμένος για 25.000 δολάρια από το FBI , ως ο 

ενορχηστρωτής των πολύνεκρων βομβιστικών επιθέσεων του 1998 στις 

Αμερικανικές Πρεσβείες της Κένυας και της Τανζανίας και εκτιμάται ότι θα 

προσδώσει σε διαφορετική τεχνοτροπία στις μελλοντικές επιθέσεις της Αλ Κάϊντα, 

οι οποίες προβλέπεται να σχεδιαστούν πιο βελτιωμένες σε φαντασία και μέθοδο. 

Σύμφωνα με εκτιμήσεις των Αμερικανικών Μυστικών Υπηρεσιών, η Αλ Κάϊντα 

αυτή τη στιγμή διαθέτει περί τα 17.000 μέλη, ετοιμοπόλεμα ή «εν υπνώσει», σε όλο 

τον κόσμο, ενώ αναζητά πιο «ευέλικτους» διεθνείς στόχους, χωρίς αυτοί να είναι 

αποκλειστικά Αμερικανικοί, όπως απέδειξαν μάλιστα οι πρόσφατες τρομοκρατικές 

επιθέσεις στην Καζαμπλάνκα του Μαρόκου. 

  

Ο Φαύλος Κύκλος 

  

     Έχουμε την άποψη, ότι το δόγμα των «προληπτικών πολέμων» που εφαρμόζουν 

οι ΗΠΑ για την πάταξη της διεθνούς τρομοκρατίας, επέφερε ουσιαστική ανάσχεση 

των δραστηριοτήτων της, αλλά όχι εξάλειψη. Γιατί μπορεί μεν να επιβεβαίωσε την 

βασιμότητα συνέχισης του πολέμου εναντίον της, ανέδειξε όμως και μία περιδίνηση 

σε ένα πραγματικά αδιέξοδο, από την οποία η διέξοδος, και θα αργήσει κατά πολύ, 

και επώδυνη θα είναι. 

     Αυτό τουλάχιστον απέδειξαν οι μετά τον πόλεμο του Ιράκ πρόσφατες 

αλλεπάλληλες τρομοκρατικές επιθέσεις τυφλής βίας και καταστροφικού μίσους, με 

αποτέλεσμα, στον κατά της τρομοκρατίας πόλεμο, να ανακυκλώνονται σε έναν 

φαύλο κύκλο οι δολοφονικές επιθέσεις, η εντατικοποίηση στο έπακρο των μέτρων 

ασφαλείας (αντίστοιχη μείωση των ατομικών ελευθεριών), ανθρωποκυνηγητό 

διαρκείας και η ανανέωση των τρομοκρατικών οργανώσεων με νέους, περισσότερο 

φανατικούς «καμικάζι – μάρτυρες». 

  

Αλ Κάϊντα και Ελλάδα 

  

     Μετά την 11η Σεπτεμβρίου 2001, η ισλαμική φονταμενταλιστική τρομοκρατία 

με τον κύριο εκφραστή της, την Αλ Κάϊντα και τα «πλοκάμια» της, πραγματοποίησε 

12 σοβαρές τρομοκρατικές επιθέσεις σε όλα τα μήκη και τα πλάτη σχεδόν της γης 

(Ινδονησία, Κένυα, Σ.Αραβία, Τσετσενία, Μαρόκο κ.λ.π.), με απολογισμό 414 

νεκρούς και πολλαπλάσιους τραυματίες, εκτός από το «μακελειό» που γίνεται 

καθημερινά στο Ισραήλ, από τις ακραίες Παλαιστινιακές ισλαμικές τρομοκρατικές 

οργανώσεις (Χαμάς, Τζιχάντ, Ταξιαρχίες των μαρτύρων του Αλ Ακσά κ.λ.π.). 

     Από την μελέτη των ανωτέρω τρομοκρατικών επιθέσεων, όπως και από τα 

μηνύματα της Αλ Κάϊντα (παλαιότερα και πρόσφατα), προκύπτει αβίαστα, ότι οι 

στόχοι των ισλαμιστών τρομοκρατών δεν έχουν πολιτική λογική και πατρίδα. Για 

την επιτυχία των σκοπών τους και την προβολή των απόψεων και θέσεών τους, οι 
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τυφλής βίας και μίσους ενέργειές τους δεν υπακούουν στους κανόνες της κοινής 

λογικής, αλλά σε μια τερατώδη ασύλληπτη σκέψη, από την οποία δεν είναι δυνατόν 

να εξαιρεθεί η Ελλάδα, ακόμη και αν ένα μεγάλο μέρος από τους πολίτες της χώρας 

αυτής διακατέχεται από φιλοαραβικά αισθήματα και έντονο αντιαμερικανικό 

πνεύμα, που καταδίκασε μάλιστα, ποικιλοτρόπως, την εισβολή των Αμερικανών 

στο Ιράκ. 

     Εξ άλλου, η σχετική ασυλία της Ελλάδας των δεκαετιών του 70 και 80 από την 

έξαρση της τότε εθνικοαπελευθερωτικής τρομοκρατίας των Παλαιστινίων, ελάχιστα 

ισχύει στην εποχή μας, καθόσον τις τρομοκρατικές επιθέσεις σήμερα τις 

πραγματοποιούν, όχι μόνο αριστεροί εθνικιστές, αλλά κυρίως φανατικοί ισλαμιστές, 

εναντίον των ΗΠΑ, των συμμάχων τους και του Δυτικού κόσμου γενικότερα, όπου 

εντάσσεται και η Ελλάδα παραδοσιακά και συμβατικά (ΕΕ, ΝΑΤΟ, ΟΑΣΕ  κ.λ.π.). 

Η γεωγραφική της θέση μεταξύ Ευρώπης και Μέσης Ανατολής και η γειτνίαση με 

αυτήν, αυξάνουν τον δείκτη του κινδύνου, όπως και η επικείμενη τέλεση των 

Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 που ως διοργανώτρια χώρα έχει μπροστά της. 

  

Μέτρα Ασφαλείας 

  

     Προς επίρρωση των ανωτέρω, αρκεί η επισήμανση της εντατικοποίησης των 

μέτρων ασφαλείας και οι ασκήσεις ετοιμότητας που λαμβάνουν χώρα τελευταία στη 

χώρα μας από τις διωκτικές αρχές σε συνεργασία με τις Ένοπλες Δυνάμεις, στα 

πλαίσια του νέου Αναθεωρητικού Δόγματος Εθνικής Ασφαλείας της Ελλάδας, προς 

αντιμετώπιση υποθετικών ή πραγματικών «σεναρίων» τρομοκρατικών απειλών, 

σύμφωνα με πληροφορίες κυρίως από ξένες μυστικές υπηρεσίες, για επικείμενα 

κτυπήματα με διεθνή απήχηση στην Ελλάδα π.χ. η ηλεκτρονική άσκηση 

ετοιμότητας «Λερναία Ύδρα» ή η πληροφορία που έδωσε στην δημοσιότητα την 

29-5-2003 ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας κ. Ανωμερίτης, για σχέδιο επίθεσης 

τρομοκρατών της Αλ Κάϊντα με δύο ταχύπλοα στο Αιγαίο κατά των Υπουργών 

Εμπορικής Ναυτιλίας και Μεταφορών της ΕΕ που επέβαιναν στο επιβατηγό 

οχηματαγωγό πλοίο «Ελευθέριος Βενιζέλος» κατά τη διάρκεια Άτυπης Συνόδου 

(έγινε κινητοποίηση αποτροπής άνευ επισημάνσεως υπό των σκαφών και 

τρομοκρατών). 

     Σύμφωνα με πρόσφατες πληροφορίες που είδαν το φώς της δημοσιότητας, η 

Προεδρία της ΕΕ που ασκεί αυτή την περίοδο η Ελλάδα, ως και διοργάνωση των 

Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, την κατατάσσουν στην 7η θέση μεταξύ των χωρών 

που αντιμετωπίζουν απειλή τρομοκρατικού κτυπήματος από απόψεως 

επικινδυνότητας. 

  

Aλ Κάϊντα και Ολυμπιακοί Αγώνες 2004 

  

     Κατ΄ακολουθίαν των ανωτέρω, η γιορτινή, χαρμόσυνη και ειρηνοποιός φύση 

των ΟΑ, αυτή καθ’ εαυτή, δεν αποτελεί παράγοντα αποτροπής τρομοκρατικής 

ενέργειας πριν ή κατά τη διάρκεια των ΟΑ 2004. Οι τρομοκρατικές επιθέσεις των 

ΟΑ του Μονάχου (1972) και της Ατλάντα (1996) αποτελούν χαρακτηριστικά 
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παραδείγματα που δεν οδηγούν σε εφησυχασμό. Ένας δε λόγος περισσότερο 

σήμερα, σε μια εποχή, κατά την οποία μένεται στην αρχική του φάση ο μακράς 

διάρκειας ακήρυκτος πόλεμος των Δυτικών χωρών (συμμετέχουν στους ΟΑ 2004) 

κατά της διεθνούς τρομοκρατίας, που ως Εμπροσθοφυλακή έχει την Αλ Κάϊντα. 

Έστιν υπόψιν ότι η Ελλάδα είχε ανάμειξη στους πολέμους του Περσικού (1991), 

του Αφγανιστάν (2001-2002) και του Ιράκ (2003) υπέρ των Δυτικών. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΠΟΛΕΜΟ ΣΤΟ ΙΡΑΚ 

  

Του Αντιστρατήγου ε.α. Δ. Λακαφώση 

  

  

  

  

     Ο 

Δαυίδ 

καλείται να αντιμετωπίσει τον Γολιάθ. Από τους αρχαίους χρόνους, μικρές δυνάμεις 

έχουν βρει τρόπους να προσβάλουν τις υπερδυνάμεις. Σε όλες τις εποχές, οι 

ανίσχυροι έχουν καταφύγει σε ασύμμετρες ενέργειες, δηλαδή σε τρόπους με τους 

οποίους οι αδύνατοι πολεμούν. Έτσι, όπως όλοι οι ηγέτες ανίσχυρων κρατών, ο 

Σαντάμ σχεδίασε ασύμμετρες τακτικές κατά του ισχυρού αντιπάλου, των 

Αμερικανικών δυνάμεων. 

     Σε ευρεθέντα σχέδια, έδιδε οδηγίες για τον πόλεμο που ο εχθρός είχε το «πάνω 

χέρι», κυρίως στον αέρα και τον Ηλεκτρονικό Πόλεμο. Άλλα σχέδια εστιάζονται σε 

ανορθόδοξες δραστηριότητες σε περιοχές των μετόπισθεν, σε ανοίγματα 

ορυγμάτων, διαβίωση σε αγρούς, χρησιμοποίηση ζώων και δικύκλων για τις 

κινήσεις και σε εναλλακτικά μέσα επικοινωνιών. Επίσης εδίδοντο οδηγίες για 

καταδρομικές ενέργειες «κτύπησε και φύγε» σε ευαίσθητα σημεία του αντιπάλου, 
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για τυφλές ενέργειες και ενέδρες στις γραμμές ανεφοδιασμού του αντιπάλου, για 

ανθρώπινες ασπίδες, για μάχες μέσα σε κατοικημένες περιοχές και για Σοβιετικού 

τύπου πιέσεις κατά εκείνων των Ιρακινών που δεν θα ήθελαν να πολεμήσουν τον 

αντίπαλο και θα αποδέχονταν αυτόν ως «απελευθερωτή». 

     Η μεγαλύτερη όμως έκπληξη του πολέμου είναι τα γεγονότα που δεν συνέβηκαν. 

Το σύνολο σχεδόν, πλην ορισμένων εξαιρέσεων, από αυτές τις ασύμμετρες 

ενέργειες κατά ενός ισχυρού αντιπάλου δεν υλοποιήθηκαν. Οι πετρελαιοπηγές δεν 

ανεφλέγησαν, τα υδατοφράγματα δεν καταστράφηκαν, οι γέφυρες δεν 

ανατινάχθηκαν, χημικά όπλα δεν χρησιμοποιήθηκαν, τρομοκράτες δεν ενήργησαν, 

οι οδομαχίες τέλειωσαν ανεπάντεχα γρήγορα, η αδυναμία για άνοιγμα βορείου 

μετώπου, μέσω της Τουρκίας, δεν επέδρασε σοβαρά στην όλη ενέργεια κατά του 

Ιράκ, τα Τουρκικά στρατεύματα δεν εισχώρησαν εντός του Ιράκ για να πολεμήσουν 

τους Κούρδους, η ανησυχία του μουσουλμανικού κόσμου υπήρξε περιορισμένη και 

οι φυγάδες δεν ήταν πολλοί, ενώ αναμένοντο στον αριθμό του 1,5 εκατ. Οι δυνάμεις 

της Εθνικής Φρουράς δεν πολέμησαν, όπως είχε εκτιμηθεί, στα περίχωρα της 

Βαγδάτης, όπου κλήθηκαν να αμυνθούν. Ο αγώνας στην πόλη της Βαγδάτης δεν 

έγινε. 

  

Πως εξηγούνται, όμως, οι εκπλήξεις 

  

     Έτσι, το χειρότερο σενάριο για τους επιτιθέμενους δεν συνέβηκε. Τα ΜΜΕ και 

οι στρατιωτικοί αναλυτές, που κάλυψαν τον πρόσφατο πόλεμο περισσότερο από 

κάθε πριν πόλεμο, έπεσαν έξω σε πάρα πολλές προβλέψεις τους. Η ταχεία και 

ορμητική επίθεση, οι συντονισμένες και αποτελεσματικές συνδεδιασμένες ενέργειες 

και οι ειδικές δυνάμεις με τις προκαταρκτικές ενέργειες εντός του Ιράκ, ίσως να 

εξηγούν το ερώτημα. 

     Πολλά, μεταξύ των οποίων και η αεροπορική υπεροχή, βοήθησαν στο να 

υπάρχουν μικρές απώλειες, που ανεμένοντο. Πριν από τον πόλεμο οι εκτιμήσεις των 

απωλειών έφερναν αυτές από 100-5000. Έκπληξη, όμως, υπήρξε στο τέλος του 

πολέμου να επαληθευθεί σχεδόν το ελάχιστο εκτιμούμενο. Οι ειδικοί εκτιμούσαν 

μία (1) απώλεια για αρκετές εκατοντάδες απωλειών Ιρακινών, αναλογία απίστευτα 

μικρή. 

     Η ταχεία συμμαχική προέλαση και η απώλεια ελέγχου από την Ιρακινή ηγεσία, 

πιθανόν να εξηγούν τη μη χρήση Χημικών Όπλων. Είχε εκτιμηθεί από πριν, ότι τα 

ΧΟ θα ήταν η τελευταία προσπάθεια για επιβίωση του Σαντάμ. Αλλά, και με τα 

Αμερικανικά στρατεύματα στο κέντρο της Βαγδάτης, τα ΧΟ δεν 

χρησιμοποιήθηκαν. Η Δομή Διοικήσεως και Ελέγχου κατέρρευσε. Ίσως, όμως, η 

διαταγή να δόθηκε, αλλά οι εκτελεστές δεν την ακολούθησαν, φοβούμενοι τις 

συνέπειες σε ένα καθεστώς υπό κατάρρευση. Ίσως, να μην είχαν ΧΟ ή τούτο να 

υπήρξε αποτέλεσμα των συνεχών προηγουμένων δηλώσεων ότι δεν υφίσταντο ΧΟ 

ή από τον φόβο για σοβαρά αντίποινα ή να τα είχαν καταστρέψει ή να τα είχαν 

κρύψει προ της επιθεωρήσεως των ΗΕ. 

Ο φόβος για Τουρκο-Κουρδική εμπλοκή στο Β.Ιράκ δεν επαληθεύθηκε, αν και 

υπάρχει σχετική ένταση στις εκεί πετρελαιοφόρες περιοχές της Μοσούλης και 
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Κιρκούκ. Σ΄αυτό συνέβαλε η σκληρή διπλωματία για να κρατήσει τις Τουρκικές 

δυνάμεις εντός της Τουρκίας και τους Κούρδους υπό έλεγχο, πράγμα που απέτρεψε 

τις καταστροφικές συνέπειες της συγκρούσεως μεταξύ τους. 

Οι προβλέψεις, σύμφωνα και με την εμπειρία του προηγούμενο πολέμου στον 

Κόλπο, ό,τι πρόσφυγες θα κατέληγαν στην Κουρδική περιοχή της Τουρκίας, στη 

Συρία, Ιορδανία και του Ιράν, αποδείχθηκαν λίαν υπερβολικές. Μερικές 

εκατοντάδες χιλιάδες Κούρδων εγκατέλειψαν τα σπίτια τους για να πάνε σε 

συγγενείς ή σε κυβερνητικούς καταυλισμούς ή κυβερνητικά κτίρια στην ύπαιθρο. 

Αλλά, δεν παρατηρήθηκε ανησυχητικό πέρασμα συνόρων προς το Ιράν, καθόλου 

σχεδόν προς Ιορδανία και μερικοί καταδιωκόμενοι πιστοί του καθεστώτος προς 

Συρία. Η παρατηρηθείσα έξοδος από την Βαγδάτη όπως δίδεται σε φιλανθρωπικούς 

λόγους, αλλά ο γρήγορος τερματισμός των συγκρούσεων απάλυνε το πρόβλημα. 

Ίσως, η πολιτική «παραμείνετε σπίτια σας» όπου πρόκειται να σας βρούμε και να 

φροντίσουμε για σας, επέτυχε ή οι Ιρακινές επίσημες αρχές, πιθανόν, να εμπόδισαν 

άλλους να φύγουν από τα σπίτια τους. 

Άλλη έκπληξη υπήρξε η τελεία σχεδόν απουσία τρομοκρατικών ενεργειών, 

καίτοι αναμενόμενες σύμφωνα με τις εκτιμήσεις προ του πολέμου. Παρά τις 

δηλώσεις των ΗΠΑ, η σχέση του Σαντάμ με την τρομοκρατία αποδείχθηκε εντελώς 

ανύπαρκτη ή τελείως χαλαρά. Δεν υπήρξε εξωτερικό επιχειρησιακό δίκτυο. Εξ 

άλλου οι προηγούμενες διεθνείς αντιδράσεις κατά της Al Qaeda φαίνεται να 

περιόρισε τους τρομοκράτες σε περιστασιακές ενέργειες. Αλλά, ερασιτέχνες 

τρομοκράτες, πρόσωπα ή μικρές ομάδες, από αυτό τούτο τον πόλεμο, μπορεί να 

προκύψουν, πέραν όμως λεπτομερούς σχεδιασμού και χωρίς να εγκλείουν σοβαρούς 

κινδύνους. 

Η παρούσα σχετική ηρεμία στο Μουσουλμανικό κόσμο, είναι μία άλλη έκπληξη 

αυτού του πολέμου και φανερώνει την έλλειψη υποστήριξης προς τον Σαντάμ. Στο 

Ιράν, π.χ. πιθανόν δεν ήταν επιθυμητός ο πόλεμος, αλλά είναι βέβαιο ότι είναι πολύ 

ικανοποιημένοι από το ότι το καθεστώς του Σαντάμ εξέλειψε. Το Ιράν προσπαθεί 

μέσω των Σιϊτών να επηρεάσει προς όφελός του τις εξελίξεις στο μετά Σαντάμ Ιράκ. 

Στις χώρες του Περσικού Κόλπου υπήρξε περισσότερο συγκρατημένος θυμός και 

λιγότερη απογοήτευση από ό,τι ανεμένετο, για την επίθεση κατά μιας 

μουσουλμανικής χώρας, χωρίς να αποκλεισθεί πιθανή καθυστερημένη αντίδραση. 

Αλλά, γενικά οι άνθρωποι δεν θέλουν χάρος. Αντιλαμβάνονται ότι δεν πρόκειται να 

κάνουν κάτι καλύτερο εάν στραφούν εναντίον των ίδιων των Κυβερνήσεών τους, 

που τώρα τους ελέγχουν . Η Συρία, που στον προηγούμενο πόλεμο του Κόλπου και 

στο Ιράν-Ιράκ 8ετή πόλεμο ήταν εναντίον του Σαντάμ, τώρα και όπως ισχυρίζονται 

οι ΗΠΑ, αφανώς υποστήριζαν το Ιράκ. 

  

  

  

  

Τι συνέβηκε στην Προεδρική Εθνική Φρουρά και δεν πολέμησε 
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     Ένα μυστήριο παραμένει. Γιατί η Εθνική Φρουρά, που κλήθηκε να αμυνθεί γύρω 

από τη Βαγδάτη και η οποία υπέστη την όλη οργή της πλέον ισχυρής πολεμικής 

μηχανής του κόσμου,  δεν πολέμησε, όπως αντίθετα αναμένετο. Άλλοι σκοτώθηκαν 

στον πόλεμο, άλλοι, όμως, επέζησαν των βομβαρδισμών. Από αυτούς τους 

βομβαρδισμούς σκοτώθηκαν οι Ιρακινοί στρατιώτες που ήταν μέσα ή κοντά στα 

προσβληθέντα οχήματα. Αλλά τα περισσότερα πληρώματα είχαν απομακρυνθεί από 

αυτά, ώστε να μην μπορούν τα Αμερικανικά αεροσκάφη να τα προσβάλουν 

αποτελεσματικά, με προοπτική να ανασυγκροτηθούν την τελευταία στιγμή, για να 

αντιμετωπίσουν τον αντίπαλο. Όμως, ουδέποτε επέτυχαν αυτό, αφού 

καταστράφηκαν πριν φθάσουν τα Αμερικανικά άρματα. 

     Καθώς οι Αμερικανικές δυνάμεις πλησίασαν, η Εθνική Φρουρά υποχώρησε. 

Πολλοί ενήργησαν από μόνοι τους, από φόβο και από αίσθημα αυτοσυντήρησης. 

Μέχρι ενός βαθμού απέδωσαν και οι ψυχολογικές επιχειρήσεις. Σε μερικά μέρη 

υπάρχουν ακόμη σημάδια εσπευσμένης επανάληψης. Παρατημένες φόρμες και 

μπερέδες, διασκορπισμένοι χάρτες, εγχειρίδια και μάσκες. Τότε αρκετοί φόρεσαν 

πολιτική περιβολή και πήγαν στα σπίτια τους. 

     Σε άλλες περιπτώσεις, ενώ ήταν υποχρεωμένοι να υποχωρήσουν, δεν υπήρχαν 

διαταγές που να πάνε για ανασυγκρότηση και αυτές ουδέποτε εξεδόθησαν. Άλλοι 

ανώτατοι αξιωματικοί εξαφανίσθηκαν. 

  

Προϋποθέσεις του Πολεμικού Σχεδίου που δεν επαληθεύθηκαν 

  

     Υπάρχει μια αρχή ότι ένα στρατιωτικό σχέδιο δεν εφαρμόζεται ακριβώς στην 

πράξη όπως έχει σχεδιασθεί και απαιτείται να υπάρχει ευκαμψία και δυνατότητα 

τροποποιήσεως και προσαρμογής, ώστε να αντιμετωπίζονται οι απρόοπτες 

καταστάσεις. Όντως, την 1η εβδομάδα, κατά τα αρχικά στάδια της προελάσεως, δεν 

επαληθεύθηκαν τα αναμενόμενα και οι Αμερικανοί στρατιώτες δεν ήταν 

προετοιμασμένοι για απρόσμενες δυσκολίες. 

     Πρώτον, δεν αναμένετο ασύμμετρη αντίδραση στην αρχή της προελάσεως. Οι 

συμμαχικές δυνάμεις εισχώρησαν βαθέως εντός του Ιράκ και εξέθεσαν τα πλευρά 

και τα μετόπισθεν στις αιφνιδιαστικές ασύμμετρες προσβολές και ενέδρες. Ο εχθρός 

χρησιμοποίησε παραστρατιωτικές ομάδες στα μετόπισθεν και στις επιμηκυνθείσες 

γραμμές ανεφοδιασμού, με ανορθόδοξες ενέργειες, για να προκαλέσει φθορά στις 

προελαύνουσες δυνάμεις. Οι παραστρατιωτικές δυνάμεις χρησιμοποιήθηκαν και 

στις πόλεις και στα χωριά για να διατηρήσουν εν δυνάμει την εξουσία με σκληρές 

αψιμαχίες, ενώ θα ανάγκαζαν τους ντόπιους να μείνουν πιστοί στο καθεστώς. Έτσι, 

στους κατοικημένους τόπους έδρασαν οι αντάρτες Fedayeen του Σαντάμ, οι 

παραστρατιωτικοί του κόμματος Baath και οι πολεμιστές των διαφόρων φυλών. 

Αντίσταση την οποία οι ΗΠΑ είχαν υποτιμήσει και έπρεπε να προσαρμόσουν την 

τακτική τους για να αντιμετωπίσουν τις επιθέσεις αυτοκτονίας, τις ενέδρες και τις 

αντιστασιαστικές ανορθόδοξες ενέργειες. 

     Δεύτερον, η υποδοχή από τον Ιρακινό λαό δεν ήταν η αναμενόμενη. Ανεμένετο 

υποδοχή με «χειροκροτήματα» στην οποία πολλά στήριζε το σχέδιο. Βοηθούσε στο 
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να πείσει τον Ιρακινό στρατό να παραδοθεί και στην υποστήριξη της διεθνούς 

γνώμης. 

     Τι όμως συνέβηκε ; Οι Σιϊτες του Ν.Ιράκ δεν εξεγέρθηκαν. Είχαν την κακή 

εμπειρία του 1ου Πολέμου στον Περσικό Κόλπο, οπότε προδόθηκαν από τις ΗΠΑ 

και τους συνέτριψε ο Σαντάμ. Οι Σιϊτες δεν ξέχασαν αυτό καίτοι στον 8ετή πόλεμο 

Ιράν-Ιράκ πολέμησαν στο πλευρό του Ιράκ κατά του Σαντάμ.  Επιπλέον, ο Ιρακινός 

λαός, παρά τις όποιες αντιθέσεις προς τον Σαντάμ, είδε ως εισβολή στη χώρα του 

την ενέργεια των Αμερικανών ως αποικιακό πόλεμο για το πετρέλαιο και προς 

όφελος του Ισραήλ και σε βάρος των Παλαιστινίων. Είδε την 10ετή επιβολή 

οικονομικών κυρώσεων ως καταστροφή του και της εναντίον της ισχύος του 

Σαντάμ. Πολλοί εξόριστοι Ιρακινοί και πρώην αντίπαλοι του Σαντάμ επέστρεψαν 

και κυρίως μέσω της Ιορδανίας, για να πολεμήσουν τώρα κατά των συμμάχων. 

  

Οι Περιορισμοί του Πολεμικού Σχεδίου των «Συμμάχων» 

  

     Ο περιορισμένος σκοπός του πολέμου οφείλεται στην επιδίωξη να περιορισθούν 

οι απώλειες αθώων πολιτών και οι γνωστές παγκόσμιες δυσμενείς συνέπειες. 

Ακριβείς προσβολές στόχων αποτρέπουν σοβαρές παράπλευρες απώλειες. Όμως, η 

ανεπιθύμητη προσβολή ευαίσθητων πολιτικών στόχων περιόρισαν τον σκοπό του 

πολέμου. Ο εχθρός χρησιμοποίησε όπλα από πολιτικά οχήματα, κρυμμένα σε 

εκκλησίες και νοσοκομεία. Η εφαρμογή αυστηρών κανόνων εμπλοκής εμπόδισαν 

τους συμμάχους από το να κτυπήσουν πρώτοι τους παραστρατιωτικούς που 

μετεμφιέζοντο με πολιτικές περιβολές. Έτσι, οι Fedayeen έπερναν την ευκαιρία να 

«κτυπούν και να φεύγουν» ανεμπόδιστα. Αυτό όμως έχει ρίσκο για τους συμμάχους 

στρατιώτες, αλλά δεν κρίθηκε σκόπιμο να εγκαταλείψουν αυτούς τους 

περιορισμούς. 

  

Απόψεις επί της Στρατηγικής και Τακτικής των αντιπάλων 

  

Ο Σαντάμ μπορούσε να καθυστερήσει τους επιτιθεμένους με το να είχε 

ανατινάξει πολλές γέφυρες, τις οποίες οι επιτιθέμενοι χρησιμοποίησαν για να 

φθάσουν στην Βαγδάτη. Μπορούσε να διοχετεύσει τις τεθωρακισμένες μονάδες των 

Αμερικανών σε προσχεδιασμένους στόχους πυρών πυροβολικού με το να 

καταστρέψει τα υδατοφράγματα και να πλημμυρίσει τις γύρω κοιλάδες. Μπορούσε 

να είχε προκαλέσει περισσότερες απώλειες και φθορές, μετά να είχε επιτεθεί κατά 

των πυκνών σχηματισμών που αναπόφευκτα σχηματίσθηκαν καθώς οι συμμαχικές 

δυνάμεις εισέβαλαν την πρώτη ημέρα στο Ιράκ ή οι δυνάμεις σχημάτιζαν τα 

προγεφυρώματα. Μπορούσε να είχε δημιουργήσει σοβαρό οικονομικό πρόβλημα με 

την ανάφλεξη των πετρελαιοπηγών. Μπορούσε να είχε χρησιμοποιήσει 

δηλητηριώδη αέρια. Παρά, όμως, τον αρκετό χρόνο που είχε, δεν έκανε τίποτε από 

τα προαναφερόμενα. 

Εξάλλου, όλα αυτά μπορούν να έχουν κάποια εξήγηση. Είναι πιθανόν, ο Σαντάμ 

να έχει φονευθεί από το «κτύπημα αποκεφαλισμού» κατά της Ιρακινής ηγεσίας, στη 

Βαγδάτη το πρώτο βράδυ του πολέμου ή στη συνοικία «Mansour» της Βαγδάτης, 
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την τελευταία εβδομάδα. Εάν έχει επιζήσει, πιθανόν να έχει πληγωθεί ή να έχει 

«σαλέψει». Σε οποιαδήποτε περίπτωση, και μετά από 30 έτη τυραννίας, είναι 

δύσκολο να αποκαλυφθούν δυσάρεστα νέα από τους γύρω από αυτόν, που τον 

αποκρύπτουν. 

Ο Σαντάμ διοικούσε τον Ιρακινό στρατό όπως ο Στάλιν τον Κόκκινο Στρατό. Οι 

τοπικοί Διοικητές έπαιρναν ελάχιστες πρωτοβουλίες με τον φόβο του εκτελεστικού 

αποσπάσματος. Ο πλέον σοφός τρόπος ήταν να περιμένουν από πάνω διαταγές. 

Αλλά οι επικοινωνίες μεταξύ καθεστώτος και μαχητών ήταν φτωχές και σχεδόν 

ανύπαρκτες. Η χρήση ενός τηλεφώνου σήμαινε την πρόσκληση έξυπνης βόμβας 

επάνω από το κεφάλι τους. Έτσι, καθώς οι βομβαρδισμοί εντάθηκαν, οι Ιρακινοί 

περιόρισαν την επικοινωνία τους με «ποδήλατα». 

Οι Ιρακινοί ανέπτυξαν τέσσαρες (4) Μεραρχίες 

(Baghdad, Medinam, Nebuchadnezzar και Hammmmuradi) νοτίως της 

πρωτεύουσας, σε δύο (2) τοποθεσίες άμυνας. Η εξωτερική τοποθεσία είχε μήκος 

160 km και η εσωτερική 48 km. Κάθε Μεραρχία είχε περίπου 10.000 άνδρες. Ως επί 

το πλείστον, οι Αμερικανικές δυνάμεις κτύπησαν την Εθνική Φρουρά από τον αέρα. 

Χρησιμοποιήθηκαν και μη επανδρωμένα αεροσκάφη  για να εντοπίσουν τα άρματα 

και τότε καλούσαν τα βομβαρδιστικά αεροπλάνα να τα καταστρέψουν. 

Από τις 26.000 βόμβες και πύραυλοι που ρίφθηκαν από τον αέρα, το 70% ήταν 

έξυπνα μέσα και το 50% χρησιμοποιήθηκε εναντίον της Εθνικής Φρουράς, με 

«χειρουργικά κτυπήματα». Σε άλλες περιπτώσεις, οι Ιρακινοί προσπάθησαν να 

κρύψουν άρματα και οχήματα από τα Αμερικανικά αεροσκάφη, κάτω από γέφυρες. 

Τα οχήματα όμως καταστράφηκαν με κατευθυνόμενα με Lazer βλήματα. Άλλα 

οχήματα, κάτω από δένδρα, καταστράφηκαν με την βοήθεια συγχρόνων θερμικών 

μέσων παρατηρήσεως. 

Επίσης, ερρίφθησαν 1.500 «Cluster» βόμβες. Αντίθετα προς τις κατευθυνόμενες 

με GPS ή Laser έξυπνες βόμβες, οι «Cluster» βόμβες διεσπώντο στον αέρα και 

απελευθερώνονταν προς το έδαφος πολλές εκατοντάδες χειροβομβίδες, με απώλεια 

και αθώων πολιτών. Επιπλέον «Cluste» βόμβες ρίφθηκαν και από το πυροβολικό 

και τα συστήματα ρουκετών. Επίσης οι Αμερικανοί στρατιώτες κτύπησαν τους 

στρατιώτες που δεν παραδίδονταν. Ο Ιρακινός στρατός, σύμφωνα με οδηγίες 

συμμάχων, έπρεπε να έχει, όσο το δυνατό, λιγότερες απώλειες για τη μετά του 

Σαντάμ ασφάλεια του κράτους. 

Τα αεροπλάνα Β-52 πετούσαν από τη Βρετανία, τα F-15 και  F-16 από το Κατάρ 

και τα  F-4  και F-18  από τα αεροπλανοφόρα  και κυρίως από τη Μεσόγειο. Ενώ τα 

αόρατα βομβαρδιστικά F-117 από το νησί Diego Garsia, Ινδικό Ωκεανό. Η 

αντίσταση του τακτικού Ιρακινού στρατού στη Βασόρα έφερνε στη σκέψη ότι 

έπρεπε, συγκριτικά, να ήταν πιο ισχυρά η Εθνική Φρουρά, ενώ στην 

πραγματικότητα ουδέποτε αυτή πολέμησε. 

Πολλά ερωτήματα υπήρχαν ως προς την αποστολή των επιτιθεμένων δυνάμεων. 

Ασφαλώς είχαν πολλά να κάνουν, από την κατάληψη της Βαγδάτης, την αναζήτηση 

του οπλοστασίου Όπλων Μαζικής Καταστροφής (ΟΜΚ), το μοίρασμα νερού και 

τροφής στους Ιρακινούς πολίτες κ.λ.π. Αρχικά αναπτύχθηκε 250.000 στρατός, από 

τον οποίο 150.000 Στρατός Ξηράς και μόνο η 3η Μηχανοκίνητη Μεραρχία Πεζικού 
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βαριά οπλισμένη. Τελικά οι δυνάμεις έφθασαν τις 340.000. Αντίθετα, το παλαιό 

δόγμα του «Powell» προέβλεπε συντριπτική δύναμη, η οποία στον πρώτο πόλεμο 

του Περσικού Κόλπου έφθασε στις 540.000. Τώρα ο Στρατηγός Franks είχε να 

πολεμήσει με λιγότερο, όμως πλέον εύκαμπτο και ευκίνητο χερσαίο στρατό και 

άρματα, αλλά με ισχυρότερη αεροπορία. 

Αλλά, η «επιχείρηση της απελευθέρωσης του Ιράκ» υπήρξε μια μεγάλη επιτυχία. 

Έγινε εκμετάλλευση της ταχύτητας, της «σβελτάδας», της ακρίβειας ενεργειών και 

προσβολών, της ανικανότητας του Ιρακινού στρατού, των έξυπνων ενεργειών των 

ειδικών δυνάμεων και των καταστρεπτικών αεροπορικών βομβαρδισμών, που 

ισοπέδωσαν τα πάντα γύρω από τον Σαντάμ, πριν οι πιστοί του αντιδράσουν. 

Φαίνεται, δηλαδή, ότι απέδωσε η στρατηγική «σοκ και δέος». 

Στους Διοικητές των συμμαχικών δυνάμεων είχε δοθεί ευρύ περιθώριο 

πρωτοβουλιών και αναλήψεως «ρίσκου». Υπήρξε συντονισμός και οργάνωση σε 

υψηλά επίπεδα, λαμβάνοντες υπόψη και την εμπειρία του παρελθόντος. Ο 

«υπερκερωτικός ελιγμός» στην «Καταιγίδα της Ερήμου»  στον προηγούμενο 

πόλεμο του Περσικού Κόλπου, είχε εξελιχθεί στην ουσία, σε σχεδόν βραδεία 

προώθηση. Ένα πιο κατάλληλο παράδειγμα για την πρόσφατη «επιχείρηση 

απελευθέρωσης του Ιράκ» ήταν η αστραπιαία εισβολή των Γερμανών κατά μήκος 

της Β.Γαλλίας, το 1940. Αλλά, και εδώ τα άρματα «Panzer» δεν προχώρησαν με 

μεγαλύτερη ταχύτητα από 25 km/h και σταματούσαν το βράδυ. Προχώρησαν, όμως, 

και έφθασαν τελικά μέχρι και τη θάλασσα. Με το ίδιο κριτήριο η 3η Μηχανοκίνητη 

Μεραρχία Πεζικού πήρε αποστολή σ΄αυτόν τον πόλεμο να κατευθυνθεί ταχέως προς 

Βαγδάτη και να φθάσει εκεί το δυνατόν συντομότερο και με κάθε τρόπο 

παρακάμπτοντας και απομονώνοντας άλλες πόλεις. Η επιδίωξη ήταν να προηγείται 

κατά ένα (1) βήμα των ενεργειών του Σαντάμ και να ανατρέπουν την άμυνά του, 

πριν αυτός δώσει οδηγίες ή να γνωρίζει πού οι Αμερικανοί θα κτυπήσουν μετά. 

Το πολεμικό σχέδιο επίθεσης προέβλεπε ταχεία και σε βάθος εισχώρηση προς 

κατάληψη της Βαγδάτης και στη συνέχεια ακτινοειδώς περιμετρική επέκταση της 

επίθεσης σε όλο το Ιράκ. Απέβλεπε στη νίκη με νέες αντιλήψεις, με περισσότερο 

ισχυρές, πιο ευκίνητες και υψηλής τεχνολογίας δυνάμεις. Εβάσιζε πολλά στο 

αεροπορικό δυναμικό και δεν προέβλεπε αρκετά αρκετές χερσαίες δυνάμεις. Το 

πρόβλημα δεν είναι βέβαια εάν υπάρχουν αρκετές αλλά εάν υπάρχουν περισσότερο 

από αρκετές χερσαίες δυνάμεις. Ίσως, μερικές ατυχίες του προσφάτου πολέμου να 

οφείλονται στην αυστηρά προσήλωση στη στρατηγική των μη ισχυρών 

συντριπτικών δυνάμεων, οι οποίες όμως, χερσαίες δυνάμεις, τελικά εξασφαλίζουν 

τη νίκη. Υπήρξαν πολλές σημαντικές επιτυχίες των χερσαίων δυνάμεων. Οι 

Αμερικανικές δυνάμεις μέσα σε μια (1) εβδομάδα έφθασαν σε απόσταση 80 km από 

τη Βαγδάτη και αντιμετώπισαν επιτυχώς τις υποχωρούσες προς την Πρωτεύουσα 

Ιρακινές δυνάμεις. Το σχέδιο προέβλεπε συνεχή επιθετική ορμή και όχι ανακοπή 

της προελάσεως. Η παρατηρηθείσα, όμως, σύντομη ανακοπή έδωσε, από την άλλη 

πλευρά, την ευκαιρία για καλύτερο συντονισμό των επιτιθεμένων δυνάμεων, των 

πυρών, την εξασφάλιση των γραμμών ανεφοδιασμού και την ανακούφιση του 

μαχόμενου στρατού. 
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Άλλο ερωτηματικό που υπάρχει είναι το κατά πόσον είναι ορθή η εμπλοκή των 

χερσαίων δυνάμεων ταυτόχρονα με την έναρξη των αεροπορικών επιχειρήσεων και 

πριν την αποδυνάμωση του εχθρού από το σφυροκόπημα των πυρών. Στον 

προηγούμενο πόλεμο ο βομβαρδισμός, προηγήθηκε 39 ημέρες. Ακόμη και η αρχική 

εκτίμηση για 14 ημέρες βομβαρδισμού στον πρόσφατο πόλεμο, δεν υιοθετήθηκε, 

ως παλαιά πλέον αντίληψη. Η επιτευχθείσα ταχεία προέλαση επιμήκυνε τις γραμμές 

ανεφοδιασμού σε 500 km και δημιούργησε τρωτά και ευκαιρίας σημεία για 

προσβολή από τους Ιρακινούς με ενέδρες στα μετόπισθεν. Έδωσε την αφορμή για 

δυσμενή σχόλια από τον διεθνή τύπο. Οι μαχόμενες εμπρός δυνάμεις είχαν να 

στρέψουν την προσοχή τους και στην εξασφάλιση των μετόπισθεν, χωρίς να είχε 

αρχικά προβλεφθεί. 

Άλλοι υποστήριζαν ή απαιτείτο και μια άλλη βαρεία Μεραρχία Πεζικού και άλλες 

ενισχύσεις. Η 4η Μηχανοκίνητη Μεραρχία Πεζικού, η πλέον σύγχρονη και 

εξοπλισμένη με τελευταίας υψηλής πολεμικής τεχνολογίας ψηφιακή Μεραρχία, 

προεβλέπετο να ενεργήσει από το Βόρειο μέτωπο, από την Τουρκία, η οποία όμως 

αρνήθηκε να επιτρέψει τη χρησιμοποίηση του εδάφους της. Τελικά, η 4η Μεραρχία 

και με καθυστέρηση προωθήθηκε στο Ιράκ μέσω Κουβέϊτ αλλά όταν πλέον η 

έκβαση του πολέμου είχε κριθεί. 

Βέβαια, είχε εκτιμηθεί ότι όταν οι επιτιθέμενοι έφθαναν στα περίχωρα της 

Βαγδάτης, ο Σαντάμ θα ελευθέρωνε τα ΧΟ. Αλλά υπήρξε μικρή οργανωμένη 

αντίσταση. Έκπληξη όμως να βλέπετε στην τηλεόραση μια μικρή Αμερικανική 

φάλαγγα αρμάτων στο κέντρο της Βαγδάτης, κινούμενη με 40 km/h. Αυτή η 

επιθετική αναγνώριση εντός της Βαγδάτης αυτόματα μετατρέπεται σε κανονική 

επίθεση και απέδειξε το ανοχύρωτο της πόλης. Η Βαγδάτη καταλήφθηκε εντός 

τριών (3) ωρών. Ο Σαντάμ, παρ΄όλο που σκόπευε να δώσει την αποφασιστική μάχη 

στη Βαγδάτη, είχε προωθήσει περιμετρικά της πόλης τις πιστές και ειδικές μονάδες 

εθνοφρουράς. Τα όπλα υψηλής τεχνολογίας των Αμερικανικών δυνάμεων 

σφυροκόπησαν και αποδεκάτισαν αυτές τις δυνάμεις στις προωθημένες θέσεις 

(απώλειες σχεδόν 50%) και όταν έπρεπε να υποστηρίζουν την πρωτεύουσα, δεν 

υπήρχαν καν. 

Άλλη πρόβαλαν κριτική ότι ο CENTCOM (Franks) υιοθέτησε ελαφρείς 

σχηματισμούς στη μάχη και έθεσε σε κίνδυνο τις επιμηκυνθείσες γραμμές 

ανεφοδιασμού. Όμως, αυτοί οι κριτές δεν είχαν υπόψη τους την όλη εικόνα. Δεν 

αντελήφθησαν την ενίσχυση των αεροπορικών δυνάμεων σε βάρος των χερσαίων. 

Η επιχείρηση απελευθέρωσης του Ιράκ πήρε ένα μεγάλο μάθημα από τον πόλεμο 

στο Αφγανιστάν. Η αεροπορική δύναμη μπορεί τώρα να μειώσει και την παρουσία 

μέρους πυροβολικού. Τώρα τα αεροπορικά πυρά μπορούν να αναζητούν και να 

καταστρέφουν εχθρικά άρματα με καταπληκτική ακρίβεια. Για πρώτη φορά, η 

αεροπορία έρριψε βόμβες καταστροφής αρμάτων (tank buster bombes) 

απελευθερώνοντας βομβίδια αναζήτησης θερμότητας και πέφτουν με αλεξίπτωτο, 

ψάχνοντας για άρματα και τότε τα κτυπά με βλήματα που διατρύουν τα αδύνατα 

σημεία του επάνω μέρους του άρματος. Οι στρατιωτικοί δεν γνωρίζουν πόσα 

άρματα έχουν καταστραφεί, αλλά ο αριθμός αυτός φαίνεται να πλησιάζει τις 

εκατοντάδες. Η ακρίβεια προσβολής, οι καλές επικοινωνίες επέτρεπαν στις ειδικές 
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δυνάμεις να καλούν την αεροπορία για αποφασιστικό αποτέλεσμα. Στον 

2ο Παγκόσμιο Πόλεμο απαιτούντο 3.000 έξοδοι για την καταστροφή ενός (1) 

στόχου. Στον προηγούμενο πόλεμο του Κόλπου μόνο δέκα (10). Τώρα ένα (1) 

αεροπλάνο για δέκα (10) στόχους. 

Τα άρματα δεν έχουν γίνει πιο ευκίνητα από τότε που τα «Abrams M1A1» είχαν 

προορισμό να αντιμετωπίζουν τα Σοβιετικά άρματα, 25 χρόνια πριν. Αλλά αυτό που 

θα επιβραδύνει μια Τεθωρακισμένη Μεραρχία, όπως την 3η Μηχανοκίνητη 

Μεραρχία Πεζικού, δεν είναι τα άρματα που κινούνται με ταχύτητα 50 km/h στους 

δρόμους, αλλά η επιμήκυνση των γραμμών ανεφοδιασμού και κυρίως το βαρύ 

πυροβολικό, που πρέπει να ακολουθεί και να συντονίζεται με την κίνηση των 

εμπρός τμημάτων. 

Για να αποκτήσει η 3η Μηχανοκίνητη Μεραρχία Πεζικού μεγαλύτερη 

ταχυκινησία, περιόρισαν το πυροβολικό. Η αντίστοιχη 24η Μηχανοκίνητη 

Μεραρχία Πεζικού στον προηγούμενο πόλεμο υποστηρίζετο από εννέα (9) 

Ταξιαρχίες Πυροβολικού. Στον πρόσφατο πόλεμο η 3η Μηχ. Μερ. Πεζικού 

υποστηρίχθηκε με το 1/9 αυτής της δυνάμεως, με οβιδοβόλα και πολλαπλούς 

εκτοξευτές πυραύλων και ρουκετών. Είναι αξιοπαρατήρητο ότι ο Στρατηγός Franks, 

ένας παλαιός πυροβολητής, αποφάσισε τούτο. 

Οι Διοικητές μπορούσαν να έχουν εικόνα του πεδίου μάχης και να ομιλούν 

μεταξύ τους και κατά τέτοιο τρόπο που δεν γνώρισαν ποτέ στην ιστορία. 

Κατασκοπευτικοί δορυφόροι, μη επανδρωμένα αεροσκάφη και 

δορυφορικά JSTARS μετέδιδαν πληροφορίες όχι μόνο στο Κεντρικό Στρατηγείο, 

στο Κατάρ, αλλά και κατευθείαν στους τοπικούς Διοικητές στο πεδίο της μάχης. Ο 

Στρατός, το Ναυτικό και η Αεροπορία επέτυχαν με τους μεικτούς σχηματισμούς και 

τις συνδεδιασμένες ενέργειες. Στον προηγούμενο πόλεμο η προσβολή ενός στόχου 

με «Cruise» πύραυλο απαιτούσε τρεις (3) ημέρες. Σε αυτόν τον πόλεμο η διαδικασία 

έπαιρνε 45 λεπτά. 

  

Ο Μυστικός Πόλεμος των Αντιπάλων 

  

Αν και ο πόλεμος στο Ιράκ καλύφθηκε από τα ΜΜΕ περισσότερο από κάθε άλλο 

πόλεμο, το κλειδί της επιτυχίας βρίσκεται και στο ό,τι δεν έχουμε δει. Το όλο 

μακελειό δεν εμφανίσθηκε στην τηλεόραση. Ενώ οι τηλεθεατές έβλεπαν τους 

Αμερικανούς στρατιώτες να σταματούν από την ανεμοθύελλα και τις ενέργειες 

αυτοκτονίας του αντιπάλου, η αεροπορία και το ναυτικό κατέστρεφαν το πλείστον 

των Μεραρχιών της Εθνικής Φρουράς, ενίοτε με βόμβες 8.500 λεβρών. 

Όταν η 3η Μηχ.. Μερ. Πεζικού έφθασε στα γύρο προάστια της Βαγδάτης, μόνο 

10 άρματα του Ιρακινού στρατού συνήντησε για μάχη. Όλα αυτά τα άρματα 

εξουδετερώθηκαν από τα άρματα της 3ης Μηχ. Μερ. Πεζικού. 

Ο Σαντάμ έχει κάνει ένα ολέθριο σφάλμα με το να παρουσιάζεται στην 

τηλεόραση περιφρονητικά στους δρόμους. Αναλυτές μπορούσαν να εντοπίσουν την 

ακριβή θέση και να ζητήσουν πυρά προσβολής, όπως έγινε στη συνοικία «Μansour» 

της Βαγδάτης. Επίσης, η Ιρακινή τηλεόραση παρουσίαζε ανακριβή γεγονότα των 

επιχειρήσεων. Ο Υπουργός Πληροφοριών του Σαντάμ παρουσίαζε ότι οι 
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Αμερικανοί συνετρίβησαν και ταπεινώθηκαν ενώ ταυτόχρονα τα άρματα της 

3ης Μηχ. Μερ. Πεζικού διέτρεχαν τους δρόμους της Βαγδάτης, ορατά από τις 

τηλεοράσεις. Σε πολλές περιπτώσεις σημαντικό ρόλο έπαιξαν και οι ψυχολογικές 

επιχειρήσεις. Άλλοι παραδόθηκαν, κινώντας σημαίες που είχαν ρίψει Αμερικανικά 

αεροσκάφη. 

Το πραγματικό πρόβλημα είναι η εύρεση των όπλων μαζικής καταστροφής. 

Υπάρχουν πράγματι ; Πρόσφατα, ο επιστημονικός σύμβουλος του Σαντάμ, Al Sadi, 

παραδόθηκε στις Αμερικανικές δυνάμεις και δήλωσε ότι ο Σαντάμ δεν κατέχει 

τέτοια όπλα. Οι Αμερικανοί όμως πιστεύουν ότι υπάρχουν πιθανοί κρυψώνες στα 

8-10 ευρεθέντα καταφύγια από τις ειδικές δυνάμεις στη Δυτική έρημο του Ιράκ, 

όταν έψαχναν για Scud πυραύλους και όπλα μαζικής καταστροφής. Οι κρυψώνες 

όμως είναι επικίνδυνα παγιδευμένοι και απαιτείται χρόνος για να ευρεθούν 

λεπτομέρειες. 

Στο μεταξύ, οι Αμερικανικές δυνάμεις συνεχίζουν να ψάχνουν παντού. Κάθε 

σχολείο έχει αποθήκη για κρύψιμο όπλων. Σε ένα σχολείο βρέθηκαν στη 

Βαγδάτη,  μαύρα πέτσινα γιλέκα, γεμάτα με εκρηκτικά, που προφανώς 

προορίζονταν για επιθέσεις αυτοκτονίας. Σε ένα σημείο ελέγχου συνελήφθησαν  59 

άνδρες, με 630.000 δολάρια και γράμματα, προσφέροντας αμοιβή σε εκείνους που 

θα σκότωναν Αμερικανούς στρατιώτες. Στρατιωτικές πηγές ανέφεραν ότι ειδικές 

δυνάμεις βρήκαν 51 αεροπλάνα MIG, τεθωρακισμένα οχήματα, αντιαεροπορικά 

συστήματα και ένα (1) Γαλλικό αντιαεροπορικό πύραυλο Roland σε μία 

στρατιωτική βάση Δυτικά της Βαγδάτης. Τα αεροπλάνα ήταν σε υπόγεια ή 

καλυμμένα κάτω από δένδρα για να μην αποκαλυφθούν. 200 Αυστραλιανοί 

στρατιώτες ερευνούν τον χώρο για απαγορευμένα όπλα. 

Μετά την τελευταία μικρή αντίσταση στο Τικρίτ, στη γενέτειρα του Σαντάμ, ο 

Στρατηγός Franks έστησε στα στρατεύματα λίστα 55 ατόμων, πιστών του Σαντάμ, 

προς σύλληψη. Πρόσφατα ένας Σύριος, με στενές σχέσεις με το καθεστώς του 

Σαντάμ δήλωσε ότι αυτός κρύβεται και θα εξαπολύσει ανταρτικές ενέργειες 

εναντίον των Αμερικανικών στρατευμάτων με πιθανή κάποια υποστήριξη από την 

Συρία ή το Ιράν. Οι απόρρητοι φάκελοι του Σαντάμ εξαφανίσθηκαν είτε από 

λαφυραγωγούς είτε από ημετέρους. 

Οι ειδικές δυνάμεις και οι υπηρεσίες πληροφοριών έπαιζαν ένα σκιώδη μυστικό 

ρόλο, αλλά ουσιώδη στην επιτυχία της «επιχείρησης απελευθέρωσης του Ιράκ». 

Συνέβαλαν στην αποδυνάμωση των δυνάμεων του Σαντάμ πριν αντιδράσουν. 

Ενεργούσες κρυφίως, συγκέντρωσαν πληροφορίες για στόχους προσβολής και τις 

συνέχεια επιχειρήσεις. Η δωροδοκία ήταν ένα αποτελεσματικό όπλο. Πληρώνοντας 

μερικούς υπεύθυνους να κλείσουν την λειτουργία των πετρελαιοπηγών, ώστε να 

αποφευχθεί πιθανή ανάφλεξη. Αιφνιδιαστικές καταδρομικές ενέργειες απέτρεψαν 

ανατίναξη γεφυριών, υδατοφραγμάτων, σταθμών και πλοίων ανεφοδιασμού 

καυσίμων. 

Ένα μέλος της εξτρεμιστικής ομάδας Ansaral Islam, o Abderrazzak, 

επικοινώνησε μέσω δορυφορικού τηλεφώνου από τη Συρία με Ισλαμιστές 

τρομοκράτες στο Μιλάνο. Καλούσε τους τρομοκράτες να αφήσουν την Ευρώπη και 

να συμμετέχουν στον ιερό πόλεμο κατά των Αμερικανικών και Βρετανικών 
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στρατευμάτων στο Ιράκ. Δεν είναι βέβαιο όμως εάν αυτός έχει την έγκριση της 

Συρίας. Επίσης, άλλοι τρομοκράτες και κυρίως αυτοί που ανέμεναν στα κέντρα 

εκπαιδεύσεως Λιβάνου, επρόκειτο να προωθηθούν μέσω Συρίας για υποστήριξη του 

καθεστώτος του Ιράκ. 

  

Φίλια Πυρά 

  

Για τα άρματα που προήλαυναν στην Ιρακινή έρημο, ήταν δύσκολο, παρά τα 

όποια οπτικά συστήματα, την παρατήρηση με θερμικά όργανα για τη νύκτα και το 

σύστημα εικόνας Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, να προσδιορίσουν, μάλιστα κάτω 

από την πίεση της μάχης, πιο ποια άρματα είναι φίλια ή εχθρικά. 

Έτσι, συνέβησαν επεισόδια φιλίων πυρών : Ένα (1) άρμα Challenger 2, από 

λάθος αναγνώριση πυροβόλησε ένα (1) άλλο άρμα challenger και φονεύθηκε το 

πλήρωμά του. Ένας (1) πύραυλος Patriot κατάρρευσε ένα Βρετανικό 

αεροσκάφος Tornado, ένα (1) αεροσκάφος Α-10 πρόσβαλε δύο (2) Βρετανικά 

Τεθωρακισμένα οχήματα. Κοντά στη Nasiriya μία (1) μονάδα Πεζοναυτών 

αντάλλαζε πυρά με μία άλλη όμοια μονάδα και τραυματίσθηκαν περισσότεροι από 

30. 

Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία στον προηγούμενο πόλεμο του Περσικού 

Κόλπου, το 24% ήταν απώλειες από φίλια πυρά (35 από 146). Στον 2ο Παγκόσμιο 

Πόλεμο το 16%, στο Βιετνάμ 14%, στον Παναμά 13% και στο Αφγανιστάν 13% ( 

4 από 31). 

Στον πρόσφατο πόλεμο δόθηκε μεγάλη σημασία στις απώλειες των φιλίων πυρών 

αλλά τα αποτελέσματα δεν ήταν τα αναμενόμενα. Οπτικά μέσα και όργανα 

νυκτερινής παρατήρησης επί των τυφεκίων, βοηθούσαν να εντοπίσουν τους φιλίους, 

που έφεραν ακτινοβολούσες ταινίες στις φόρμες τους. Επίσης νυκτερινά μέσα 

παρατήρησης μπορούσαν να εντοπίσουν φάρους, επί οχημάτων ή στρατιωτών, που 

ακτινοβολούσαν υπέρυθρες ακτίνες. 

Επιπλέον, υπάρχει και σύστημα αναγνώρισης φιλίων, που συλλέγει 

συντεταγμένες θέσεων φιλίων οχημάτων με τη βοήθεια ειδικών μηχανημάτων επί 

των οχημάτων και σχηματίζεται ο χάρτης εξελίξεως της μάχης. Αλλά, όλα τα 

οχήματα δεν φέρουν αυτά τα μηχανήματα και τα στοιχεία δεν παρέχονται πάντοτε 

σε πραγματικό χρόνο. Ένα άλλο σύστημα (Holy E-mail Άγιο ποτήρι) στέλνει 

κωδικοποιημένο ασύρματο σήμα προς το φίλιο στόχο και αυτός απαντά αυτόματα 

εντός κλάσματος δευτερολέπτου για την ταυτότητά του. 

Παρόλες τις μέχρι τώρα προσπάθειες, εκτιμάται ότι χρειάζεται αρκετός χρόνος 

για να τοποθετηθούν σε όλα τα οχήματα ειδικά μηχανήματα. 

  

Τα «Διδάγματα» του Πολέμου 

  

Συμπερασματικά και σύμφωνα με τα προαναφερθέντα έχουμε τα παρακάτω 

«διδάγματα» : 

Ο Γολιάθ νίκησε τον ανίσχυρο, στην ουσία, Δαυίδ. 
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Οι εκπλήξεις του πολέμου είναι τα γεγονότα που δεν συνέβησαν όπως οι 

πετρελαιοπηγές δεν ανεφλέγησαν, δεν υπήρξαν μεγάλες απώλειες, χημικά όπλα δεν 

χρησιμοποιήθηκαν, δεν δόθηκε πόλεμος μέσα στη Βαγδάτη και η δήθεν ισχυρά 

Εθνική Φρουρά δεν πολέμησε γύρω από τη Βαγδάτη. 

Το χειρότερο σενάριο για τους επιτιθέμενους δεν επαληθεύθηκε. Η Τουρκο-

Κουρδική εμπλοκή στο Β.Ιράκ δεν πραγματοποιήθηκε, οι προβλέψεις για κύμα 

προσφύγων αποδείχθηκαν υπερβολικές κ.λ.π. 

Ορισμένες προϋποθέσεις του σχεδίου δεν επαληθεύθηκαν. Δεν αναμένετο η 

ασύμμετρη αντίδραση στην αρχή του πολέμου. Παρατηρήθηκαν ενέδρες και 

καταδρομικές προσβολές ατάκτων στα μετόπισθεν των επιτιθεμένων και στις 

επιμηκυνθείσες γραμμές ανεφοδιασμού. Η υποδοχή δεν έγινε με χειροκροτήματα 

από τον Ιρακινό λαό. 

Ο σκοπός του πολέμου ήταν περιορισμένος, για αποφυγή παραπλεύρων 

απωλειών. 

Δοκιμάσθηκε για πρώτη φορά η στρατηγική της ταυτοχρόνου ενάρξεως των 

αεροπορικώς χερσαίων επιχειρήσεων. Τα ακριβή αποτελέσματα όμως αναμένουν, 

ακόμη, επιβεβαίωση στο μέλλον, λόγω της ασυμμετρίας του πολέμου. 

Οι ασύμμετρες ενέργειες του Σαντάμ (ενέργειες αυτοκτονιών, ενέδρες, 

μεταμφιέσεις κ.λ.π) δεν κατάφεραν να μετατρέψουν τον πόλεμο σε συμμετρικό. 

Η στρατηγική «σοκ και δέος» (shock and awe)  ανάγκασαν τους Ιρακινούς να 

αποδεχθούν το μάταιο του αγώνα τους. 

Η στρατηγική της σε βάθος ταχείας εισχώρησης στο κέντρο της Βαγδάτης και της 

σταδιακά και ακτινοειδώς επέκτασης της επίθεσης περιφερειακά σε όλη την χώρα, 

επιβεβαίωση την ορθότητα αυτού του δόγματος, στον πρόσφατο πόλεμο. 

Ο υπερκερωτικός ελιγμός του προηγουμένου πολέμου στον Κόλπο, ίσως να μην 

είχε αποδειχθεί και τόσο αποτελεσματικός για αυτή την περίπτωση. Όμως, δεν θα 

μάθουμε τούτο ποτέ, αφού δεν υιοθετήθηκε και σ΄αυτόν τον πόλεμο. 

Ο πρόσφατος πόλεμος υπήρξε η δοκιμή του συγχρόνου οπλοστασίου της υψηλής 

πολεμικής τεχνολογίας των Αμερικανικών δυνάμεων. Απέφυγε τις πολλές 

παράπλευρες απώλειες με την ακρίβεια προσβολής και μείωσε το πολύ προσωπικό 

της παλαιάς στρατηγικής της «συντριπτικής υπεροχής του Powell. 

Το αεροπορικό δυναμικό απέδειξε την υπεροχή του στην επιτυχή διεξαγωγή του 

πολέμου, αλλά οι επαρκείς χερσαίες δυνάμεις εξασφαλίζουν τελικά τη νίκη. 

Ο πρόσφατος πόλεμος επισφράγισε την αλήθεια στο Αφγανιστάν, ότι η στενή 

συνεργασία ειδικών δυνάμεων με την αεροπορία συμβάλλει ουσιαστικά στην 

αποδεκάτιση του εχθρού. 

Το ανηλεές σφυροκόπημα των αεροπλάνων με βλήματα ακριβείας και έξυπνες 

βόμβες, μείωσαν την αναγκαιότητα του πυροβολικού, το οποίο συντονίζει τις 

κινήσεις του με τις χερσαίες δυνάμεις και πολλάκις επιβραδύνει την προέλασή τους. 

Το Ιράκ καταλήφθηκε εντός τριών (3) εβδομάδων και η Βαγδάτη εντός τριών (3) 

ωρών. Έτσι έγινε και στο Αφγανιστάν όπου οι Ρώσοι εντός ημερών κατέλαβαν τη 

χώρα και εντός ωρών την Καμπούλ, αλλά εγκατέλειψαν τη χώρα χωρίς γέλοια και 

σοβαρά προβληματισμένοι, μετά από 10 έτη. Όμως κάθε περίπτωση έχει τα δικά της 

χαρακτηριστικά. 
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Ο ψυχολογικός πόλεμος έφθασε στο αποκορύφωμά του. Τα ΜΜΕ και οι 

πολεμικοί ανταποκριτές κάλυψαν την ενημέρωση της διεξαγωγής του πολέμου, 

περισσότερο από κάθε άλλο πριν τον πόλεμο αλλά ως επί το πλείστον έπεσαν έξω 

στις προβλέψεις τους, από κάθε άλλο πόλεμο. 

Οι απώλειες των φιλίων πυρών εξακολουθούν να αποτελούν πρόβλημα στο 

μέλλον. 

Η εικόνα του πεδίου μάχης δεν μετεδίδετο μόνο στο Κεντρικό Στρατηγείο, στο 

Κατάρ, αλλά απευθείας και στους εμπρός τοπικούς Διοικητές και έτσι εμειώνετο 

κατά πολύ ο χρόνος προσβολής των εκάστοτε εντοπιζομένων στόχων. 

Ο Αμερικανικός στρατός έδιδε πρωτοβουλίες στους υφισταμένους Διοικητές, 

αποκέντρωση ενεργειών και παροτρύνσεις για ανάληψη «ρίσκου». Ενώ ο Σαντάμ 

διοικούσε όπως ο Στάλιν τον Κόκκινο Στρατό. Η κατάρρευση της κεφαλής σ΄αυτά 

τα καθεστώτα σημαίνει και ολοκληρωτική κατάρρευση όταν μάλιστα στηρίζεται 

στην προπαγάνδα και υπάρχει ανικανότητα, όπως αυτή του Ιρακινού στρατού. 

Η ταχεία προέλαση επιμηκύνει τις γραμμές ανεφοδιασμού και δημιουργεί τρωτά 

σημεία στα μετόπισθεν. Δημιουργείται απειλή εάν δεν προβλεφθεί η αντιμετώπισή 

της. 

Ο πόλεμος είναι ευκολότερος από την ειρήνη που ακολουθεί. Ο εχθρός του 

εχθρού σου δεν είναι υποχρεωτικό να είναι φίλος σου. ΟΙ Σιϊτες ήταν αντίπαλοι του 

Σαντάμ, ποιος όμως εγγυάται ότι θα είναι φίλοι των Αμερικανικών στρατευμάτων, 

που βρίσκονται στο Ιράκ. Βέβαια, τα τελευταία γεγονότα «μυρίζουν» Βηρυτό, 

παλαιότερα. 
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Υπο                                                                                    Προσωπικής Ευθύνης 

Επι                                                                                    Δημητρίου Θ. Μανίκα 

Παρα          Θέσεις                          

Αντι                                                                                   20 Ιουνίου 2003 

Προ   

  

  

  
     Σ΄αυτό το τεύχος των Προβληματισμών οι ΘΕΣΕΙΣ εκτίθενται. Όλος ο κόσμος και κυρίως 

οι Ευρωπαίοι προσπαθούν να ερευνήσουν, αναλύσουν και κατανοήσουν τις θέσεις και ιδίως 

τις προθέσεις των ΗΠΑ και κατά πόσον αυτές έχουν διάθεση, να αντιτεθούν ή και να επιτεθούν 

κατ΄αυτών, που είναι ή υποθέτουν πως είναι αντίθετοί τους. Επειδή όσα τελικώς δημοσίως 

εκτίθενται, αποτελούν διερευνήσεις υποθετικών προθέσεων. Οι Θέσεις προσπαθούν να 

προκαλέσουν σκέψεις και κρίσεις αυτών, που θα έχουν την υπομονή να τις διαβάσουν. 

Καταθέτουν λοιπόν τη δική τους άποψη : 

  

  

«ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥΣ (Made in U.S.A.) ή 

ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΟΙ ΔΕΝ ΜΑΣ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΟΥΝ» 

  

  

     Όταν οι Ισπανοί πρώτοι και οι Πορτογάλοι αμέσως μετά, ανακάλυψαν κι΄αποίκησαν την 

Αμερική, το έπραξαν με αποστολές επίσημες κρατικές, ιεραποστολές κι΄επιχειρήσεις, με 

σκοπό την κατάκτηση της γης, την υποταγή κι΄υποδούλωση των κατοίκων, τη λαφυραγωγία 

και τη γρήγορη εκμετάλλευση των νέων τόπων, για την άμεση ωφέλεια και κυρίως τον 

πλουτισμό και την ισχυροποίηση των μητροπόλεων (Δυναστείας, κράτους, εκκλησίας, 

κεφαλαιούχων εμπόρων κι΄επιχειρηματιών). Παρόμοια ήσαν τα κίνητρα και των Γάλλων 

κι΄Ολλανδών, που ακολούθησαν, αν και αυτοί επέδειξαν συμπεριφορά ηπιότερη και προς τους 

κατοίκους, όπου βρήκαν, και προς τους τόπους που εποίκησαν. Όλοι, όσοι αναφέραμε επήλθαν 

στις περιοχές, που σήμερα ορίζονται, ως Κεντρική και Νότια Αμερική ή όλες μαζί «Λατινική 

Αμερική». Εξαίρεση ο Ισπανικός, ο Γαλλικός και Ολλανδικός αποικισμός των Νοτίων και ΝΑ 

ακτών της Βόρειας Αμερικής, που σύντομα εξαλείφθηκε και η Γαλλική κυριαρχία στον 

Καναδά και την Λουϊζιάνα, που κι΄αυτή έχει παρέλθει. 

     Διαφορετική ήταν η διαδικασία αποικισμού της Βόρειας Αμερικής και κατ΄αρχήν και 

κυρίως της επικράτειας των μετέπειτα ΗΠΑ. Εδώ όσοι αποίκισαν τον τόπο δεν ήλθαν, όπως 

οι προηγούμενοι, ως άρπαγες και καταπιεστές, αλλά για να ζήσουν και να δημιουργήσουν 

συνθήκες ζωής κι΄αναπτύξεως. Διαφορετικές από αυτές, που άφησαν πίσω τους. 

     Πιο απλά οι πρώτοι πήγαν στην Αμερική για λογαριασμό του μέρους της Ευρώπης, που 

τους έστειλε, ενώ οι δεύτεροι ήλθαν για να φύγουν απ΄την Ευρώπη και να φτιάξουν ένα 

καινούργιο κόσμο. Αυτή η άλλη νοοτροπία προσδιόρισε, καθόρισε και τελικώς διαμόρφωσε 

οριστικά την εμφανή διαφορά Βόρειας και Λατινικής Αμερικής, σ΄όλους τους τομείς και τις 

εκφράσεις πολιτικής, οικονομίας, πολιτισμού, κοινωνικής κατάστασης. 

     Οι αποικιστές των ΗΠΑ ήσαν, κυρίως Βρετανοί, είτε ανεπιθύμητοι στη Βρετανία, είτε 

επιθυμούντες να φύγουν απ΄τη Βρετανία, για λόγους κυρίως αποφυγής καταπιέσεων 

θρησκευτικών και πολιτικών/κοινωνικών. Αυτοί οι άποικοι, διωγμένοι, φυγάδες ή δραπέτες, 

είδαν τον καινούργιο τόπο, ως μια παρθένα γη, αν όχι της επαγγελίας, οπωσδήποτε όμως της 

ελεύθερης δημιουργίας. Ότι βρήκαν το θεώρησαν και το αποδέχθηκαν ως δωρεά, προορισμένη 

γι΄αυτούς και μόνον και με δικαίωμα απόλυτης, απερίσπαστης κι΄απεριόριστης χρήσης. Μ’ 

αυτή την πίστη ξεχέρσωσαν, έκοψαν κι΄εκαψαν όχι για να καταστρέψουν, αλλά για να 

καλλιεργήσουν, να χτίσουν και να επεκταθούν. Μ΄αυτή τη θεώρηση ξεπάστρεψαν θηρία 
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κι΄άγριους γι΄αυτούς γηγενείς, με τους οποίους δεν ασχολήθηκαν, ούτε για την εξημέρωση, 

ούτε για την υποδούλωσή τους. 

     Οι αποικίσαντες τις ΗΠΑ έφτιαξαν έναν καινούργιο κόσμο, σαν να μετακόμισαν σ΄έναν 

άλλο πλανήτη. Κράτησαν μόνον αυτά, που πίστευαν ως ορθά στους παλιούς τόπους τους 

κι΄επιδίωξαν να εξασφαλίσουν όσα εκεί τους στέρησαν ή τους αρνήθηκαν. 

     Είναι σκόπιμη μια βραχεία ιστορική αναδρομή στην πορεία δημιουργίας των ΗΠΑ. Η 

παράλληλη νοερή (λόγω οικονομίας χώρου) παρακολούθηση όλων, όσα συνέβαιναν στην 

υπόλοιπη Αμερική δίνει και τη διάσταση της διαφοράς και την έμφαση του νέου. 

     Οι γηγενείς κάτοικοι των ΗΠΑ ήσαν ολιγάριθμοι, καθυστερημένοι, ομαδοποιημένοι σε 

μικρές φυλές, κυρίως κυνηγοί με ελάχιστες εμπορικές δραστηριότητες. Οι Ισπανοί πρώτοι 

(1596 Φλώριδα) και μετά οι Γάλλοι κατερχόμενοι απ΄τον Καναδά (1600-10) οργάνωσαν 

εμπορικούς σταθμούς. Οι Γάλλοι εισχωρούντες από Β προς Ν κι΄αντιστρόφως, κατά μήκος 

των ποταμών, εγκατέστησαν κι΄ασφάλιζαν έναν ευρύ διάδρομο εμπορείων από τον Καναδά 

ως τον Κόλπο του Μεξικού. 

     Η πρώτη Αγγλική αποικία, εγκαθίσταται στην Βιργινία (1607). Εταιρεία, στην οποίαν το 

Στέμμα παραχώρησε μεγάλη έκταση για εκμετάλλευση, εγκατέστησε 106 αποίκους 

καλλιεργητές καπνού. Τα εδάφη ήσαν εκτεταμένα, οι άποικοι, όσο κι΄αν αυξήθηκαν, λίγοι, 

έτσι για ν΄αυξηθούν τα εργατικά χέρια αγοράστηκαν μαύροι δούλοι από την Αφρική. Επειδή 

δεν υπήρχαν νόμοι ο εκπρόσωπος της Εταιρείας κάλεσε τους οικισμούς να εκλέξουν από δύο 

αντιπροσώπους (1619) και συγκροτήθηκε το πρώτο νομοθετικό σώμα επί δημοκρατικών 

αρχών και καθιερώθηκε το αντιπροσωπευτικό σύστημα, το οποίο διετήρησαν και οι 

βραδύτερον ορισθέντες Διοικηταί (Κυβερνήτες) εκπρόσωποι του Στέμματος. Το σύστημα 

αυτό έγινε αποδεκτό κι΄από τις άλλες αποικίες, παρέμεινε όταν οι αποικίες έγιναν Πολιτείες 

και ουσιαστικώς διατηρείται ακόμη. 

     Η δεύτερη αγγλική αποικία ιδρύεται, το 1620, στη Μασαχουσέτη. Πάλι το Στέμμα εκχωρεί 

εδάφη σε μία εταιρεία. Ο άποικοι όμως είναι διαφορετικοί, είναι Πουριτανοί φεύγοντες τους 

διωγμούς με το ιστορικό «Μαιϋφλάουερ». Οι Πουριτανοί απολαμβάνουν στην αρχή τη 

δυνατότητα αυτοδιοικήσεως, με το σύστημα των Γενικών Συνελεύσεων, γρήγορα όμως 

υιοθετούν το Αντιπροσωπευτικό Σύστημα. Παρόμοιο σύστημα ακολουθεί κι΄η Εκκλησία τους, 

στενότατα συνδεδεμένη προς την Πολιτεία. Η Βίβλος (κυρίως η Π.Δ) αποτελεί τον κώδικα της 

Πολιτείας και κανονίζει τις σχέσεις των πολιτών. 

     Βιργινία και Μασαχουσέτη αποτελούν τους δύο τύπους δημοκρατίας και με έναν από 

αυτούς, ως πρότυπο, συγκροτούνται οι επόμενες Αποικίες/Πολιτείες. Στον τύπο Βιργινίας, με 

ελευθέρους θεσμούς, κυβερνούν οι ιδιοκτήτες και η κοινωνική ιεραρχία είναι σεβαστή, η 

εκπαίδευση παρέχεται αναλόγως του πλούτου και η Δουλεία αποτελεί ΘΕΣΜΟ, το πολίτευμα 

είναι καθαρώς Λαϊκό. 

     Στον τύπο της Μασαχουσέτης, με ελεύθερους πάλι θεσμούς, δεν υπάρχει διάκρισις τάξεων, 

η εκπαίδευσις παρέχεται εις όλους, δεν υπάρχουν Δούλοι, αλλά το πολίτευμα επηρεάζεται 

κι΄ίσως ρυθμίζεται από τις θρησκευτικές αντιλήψεις. 

     Οι οικονομικές συνθήκες κι΄η εξάρτηση από την θρησκεία καθόρισαν την επιλογή του 

Δημοκρατικού προτύπου. Η γεωργική εκμετάλλευση (ανάγκη δούλων) και η χειραφέτηση της 

πολιτείας απ΄τη θρησκεία οδηγούσαν στο δρόμο της Βιργινίας. Η ασχολία με την αλιεία, τη 

βιοτεχνία και το εμπόριο και η θρησκευτική παρέμβαση επέλεγαν τη Μασαχουσέτη. 

     Οι δύο επόμενες αποικίες διαμόρφωσαν και τις συνθήκες εξελίξεως, όσων ακολούθησαν. 

Το 1634 καθολικοί, φεύγοντες τις διώξεις στην Αγγλία ιδρύουν τη Μαίρυλαντ, που σύντομα 

έχασε τον καθολικό χαρακτήρα της από την εισροή ποικίλης προελεύσεως εποίκων. Το 1681 

οι Κουακέροι εγκαθίστανται στην Πενσυλβανία και σύντομα αυτή η Αποικία, γίνεται 

καταφύγιο, όλων όσοι ανήκουν σε διωκόμενες Εκκλησίες της Ευρώπης, με αποτέλεσμα σε 

ελάχιστο χρόνο να χάσει τον Αγγλικό χαρακτήρα της. 
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     Τα ρεύματα φυγής ή διώξεων της Ευρώπης, η ελπίδα της νέας και ελεύθερης ζωής στις 

αποικίες (ΗΠΑ), η ευμενής αποδοχή νεοαποίκων απ΄αυτές δημιουργούν ταχύτατα νέες 

αποικίες/πολιτείες. 

     Νότια και Βόρεια Καρολίνα, όπου καταφεύγουν οι Ουγενότοι. Ρόντ Αϊλαντ, Κονέκτικατ 

και Νέο Χαμσάϊρ αποικίζονται απ΄τους Πουριτανούς. Η Γεωργία από καλλιεργητές. Ήδη το 

1664 με αφορμή τον Αγγλο-Ολλανδικό πόλεμο, οι Άγγλοι καταλαμβάνουν το Νέο 

Άμστερνταμ, το βαφτίζουν Νέα Υόρκη (σε λίγο θ΄αποσπάσουν το Νιού Τζέρσεϋ) και το 

Ντελαγουάρ, Ολλανδικές ως τότε αποικίες. 

     Όσες ως τώρα αναφέρθηκαν είναι οι πρώτες δεκατρείς αγγλικές ή καταληφθείσες 

κι΄εξαγγλισθείσες αποικίες/πολιτείες. Ουσιαστικώς αυτοδιοικούμενες οι αποικίες, με χαλαρή 

εποπτεία των διοριζομένων απ΄τον Βασιλέα Διοικητών (σε τρεις αποικίες Ροντ Αϊλαντ, 

Κονέκτικατ και Ντελαγουέρ εκλέγονται από το λαό) και εκλεγμένα νομοθετικά σώματα, 

θεωρούν και θεωρούνται, ότι είναι πιστές κι΄αφοσιωμένες στο Στέμμα. Επικοινωνούν μεταξύ 

τους μέσω θαλάσσης και ποταμών (όπου υπάρχουν) και κάθε μία με την Αγγλία και 

συμπαρίστανται όταν η Μητρόπολις έχει την ανάγκη τους. Έτσι το 1744 και το 1754, όταν η 

Αγγλία ήλθε σε ρήξη με την Γαλλία, πολέμησαν αυτόκλητοι στο πλευρό του αγγλικού 

στρατού. Βεβαίως ωφελήθηκαν απ΄την σύμπραξή τους, γιατί οι Γάλλοι εξώσθηκαν απ΄τον 

Καναδά και την Αν.Μισισιπή περιοχή, που αφέθηκε ελεύθερη για επέκταση των αποικιών. Οι 

συνθήκες επικοινωνίας και το αυτόνομο πνεύμα των αποικιών/πολιτειών καλλιεργούν έντονο 

τοπικιστικό πνεύμα. Το εσωτερικό όμως κάθε αποικίας, με την λειτουργία των αρχών του 

αντιπροσωπευτικού πολιτεύματος, του σεβασμού των ελευθεριών και αντιστρόφως της 

αποδοχής και υποταγής στους νόμους, επενεργεί καταλυτικώς στην ενσωμάτωση 

κι΄ομογενοποίηση των, διαφορετικών προελεύσεων, αποίκων. Κυριαρχεί η αγγλική γλώσσα, 

διαφορετικά έθιμα γίνονται ανεκτά και προοδευτικώς ενσωματούνταιι στο αμάλγαμα της 

καθημερινής κοινής ζωής. 

     Παρά τον τοπικισμό και την κατ΄αρχήν συναλλαγή με τη Μητρόπολη, οι θεσμοί, που 

διαμορφώθηκαν στις αποικίες/πολιτείες, συνήθισαν τους πολίτες τους να ζουν σε απόλυτη 

ελευθερία, μεγαλύτερη αυτής που απολάμβαναν οι κάτοικοι της Μητροπόλεως. Παρά τους 

τυπικούς περιορισμούς εμπορίου και συναλλαγών οι άποικοι συναλλάσσονταν ελευθέρως, 

διαθέτοντες κατά το συμφέρον τους τα προϊόντα τους και προμηθευόμενοι ότι ήθελαν απ΄όπου 

τους συνέφερε. Όντες ελεύθεροι ήσαν κι΄υπερήφανοι, που ήσαν Άγγλοι πολίτες. 

     Η Αγγλία δεν κατενόησε και δεν σεβάστηκε αυτήν την νεωτερική ιδιαιτερότητα, την 

προσέβαλε και μας προέκυψαν οι ΗΠΑ. 

     Το 1765 με εισήγηση της κυβερνήσεως το αγγλικό κοινοβούλιο ψήφισε νόμο επιβολής 

φόρου (δια χαρτοσήμου), επί των εφημερίδων και των δικαστικών εγγράφων των αποικιών. 

Τα ποσά ήσαν ασήμαντα, το ατόπημα όμως σημαντικότατο. Δεν σεβάστηκαν, οι 

νομοθετήσαντες, το αυτοδίκαιο, κατά τις διαμορφωμένες πεποιθήσεις τους, δικαίωμα των 

αποίκων να αποφασίζουν αυτοί, με το αντιπροσωπευτικό σύστημά τους, για τους εισπρακτέους 

φόρους. 

     Ο αγώνας της ανεξαρτησίας είναι περισσότερο γνωστός, αφού συνήθως η ιστορία γράφεται 

από τα πολεμικά γεγονότα και τα μεγέθη τους, έτσι δεν θα ασχοληθούμε με αυτόν, όπως και 

με τα, μετά, την ανεξαρτησία, γεγονότα, παρά μόνον για την προβολή των στοιχείων εκείνων, 

τα οποία αποφασιστικώς συνέβαλαν στην περαιτέρω διαμόρφωση και τελική σχηματοποίηση 

των ιδιαιτέρων και διαφορετικών στοιχείων των ΗΠΑ, ως κρατική οντότητα και του πολίτη 

των ΗΠΑ, ως φυσικό πρόσωπο επηρεάζον κι΄επηρεαζόμενο. 

     Όταν το 1783 με την συνθήκη των Παρισίων αναγνωρίσθηκε η ανεξαρτησία των Αποικιών, 

Πολιτειών εφ΄εξής, αυτή έγινε, παρά την κοινή εκπροσώπησή τους, για κάθε μία. Ο τοπικισμός 

ανέκυψε αφού πλην του πόθου της ανεξαρτησίας, των κοινών αρχών και της κοινής πολεμικής 

προσπάθειας, απουσίαζαν άλλοι, εμφανείς τουλάχιστον, λόγοι διατηρήσεως της ενότητος, 

ούτε Σύνταγμα δεσμεύον, ούτε εξωτερική απειλή, ούτε συγκοινωνίες και μεγάλες οικονομικές 
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συναλλαγές. Το μόνο ενωτικό στοιχείο ήταν η παραχώρηση, με την συνθήκη, μεγάλων 

εκτάσεων προς τον Μισισιπή, μη εποικισμένων μέχρι τότε. Η εκχώρηση έγινε στις Ενωμένες 

Πολιτείες κι΄όχι στην κάθε μία χωριστά. Καραβάνια καλλιεργητών περίμεναν να εξορμήσουν. 

Η παρέμβαση του Ουάσιγκτον ενίσχυσε την ενωτική διάθεση. Η Αγγλία διέσωσε εμμέσως την 

ενότητα. 

     Η πορεία προς τη δημιουργία κράτους, ήταν δύσκολη. Οι πολιτείες που αγωνίστηκαν για 

την ανεξαρτησία τους και οι πολίτες τους επίσης, όφειλαν να βρούν τρόπους περιορισμού της 

ανεξαρτησίας τους, για να χτίσουν την ομοσπονδία. 

     Αυτοί που αρνήθηκαν να πληρώσουν το ευτελές χαρτόσημο, έπρεπε να αποδεχθούν 

φορολογίες συστάσεως και λειτουργίας υπερεξουσιών, που ποτέ δεν δέχθηκαν, παρά μόνον 

κατ΄όνομα. Απ΄τις διεργασίες που ακολούθησαν προέκυψαν δύο βασικά πολιτικά ρεύματα οι 

Ομοσπονδιακοί και οι Αντιομοσποινδιακοί. Αυτά τα ρεύματα διακρίνονται ακόμα και σήμερα 

στην εσωτερική πολιτική των ΗΠΑ. Η σχετικώς μακρά διακυβέρνηση της χώρας από τους 

Ομοσπονδιακούς στερέωσε αρκετά τη θέση της κεντρικής κυβερνήσεως, ούτως ώστε, όταν οι 

Αντιομοσπονδιακοί κυβέρνησαν, να είναι αδύνατος η ανατροπή των τετελεσμένων. 

     Βέβαιο πάντως είναι ότι οι αρχές και η νοοτροπία, των προ της ανεξαρτησίας 

αποικιών/πολιτειών, διαπότισαν τις ανεξάρτητες πλέον πολιτείες και επηρέασαν αποφασιστικά 

τις θέσεις και τις σχέσεις Πολιτείας-Πολίτη, Πολιτειών μεταξύ τους και Πολιτειών-Κεντρικής 

Κυβερνήσεως. Οι αναφορές στους όρους Ελευθερία, Δημοκρατία, Δικαιώματα και Προστασία 

Δικαιωμάτων (πολιτικών, ανθρωπίνων, μειονοτήτων), είναι συνεχείς και εκφράζονται με 

πράξεις ατομικές, κρατικές και διεθνείς. Η έννοια συμφέρον είναι επίσης εντόνως 

χαρακτηριστική και πολλές φορές ερμηνευτική θέσεων, λόγων και πράξεων ατομικών, 

κρατικών και διεθνών, μόνον που το συμφέρον γίνεται αντιληπτό με εγωκεντρική έκφραση, 

ακόμη και αν διατυπώνεται με γενικότητες και αλτρουϊστική διάθεση. 

     Υπάρχει η αντίληψη ότι οι ΗΠΑ ξεκίνησαν το 1765 έναν αγώνα απαλλαγής από την 

αποικιοκρατία και αφού ελευθερώθηκαν, αποφάσισαν να ασχοληθούν με την ανάπτυξη και 

την προκοπή τους, ωσότου, δύο φορές, ο παλιός κόσμος τις έμπλεξε στις αμαρτίες του (Α΄ και 

Β΄ ΠΠ). Μπλεγμένες λοιπόν οι ΗΠΑ άπειρες και αφελείς φορτώθηκαν τα βάρη του κόσμου 

και κάνουν λάθη, που τα πληρώνουν οι άλλοι, που προκαλούν το ενδιαφέρον και την εμπλοκή 

τους, κυρίως γιατί οι ΗΠΑ είναι ανίκανες να κατανοήσουν τον κόσμο και να χρησιμοποιήσουν 

ορθώς τη δύναμη και την ισχύ τους. Αυτή η άποψη δεν λαμβάνει υπ΄όψη της βασικά στοιχεία 

της δημιουργίας και της εξελίξεως των ΗΠΑ και κατ΄αρχήν το γεγονός ότι οι ΗΠΑ ουδέποτε 

έκρυψαν τα λόγια και τις πράξεις τους, ούτε και τις προθέσεις τους. Κι΄αν κάποιοι μέσα ή έξω 

απ΄τις ΗΠΑ κρύφτηκαν, πολύ σύντομα κάποιοι, απ΄τις ΗΠΑ πάλι, τους ξεσκέπασαν, όποιες 

και αν ήσαν οι συνέπειες για τις ΗΠΑ. 

     Στα πρώτα 60 χρόνια της ιστορίας τους, οι ΗΠΑ ξεκαθάρισαν, πως η Ιστορία γι΄αυτές 

αρχίζει με τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας τους το 1776. Ότι υπήρχε πριν είναι ο παλιός 

κόσμος. Ο Ουάσιγκτον δήλωσε και προειδοποίησε «αυτό το νέο κράτος, είναι απολύτως 

ανεξάρτητο, αυτόνομο και κυρίως αποστασιοποιημένο απ΄ότι προϋπήρχε κι΄απ΄όπου 

προήρχετο». 

     Μ΄όλα όσα ήδη αναφέρθηκαν συνάγεται ότι οι ΗΠΑ που προέκυψαν, απ΄το καμίνι της 

ιστορίας των ΙΕ – ΙΗ αιώνων, είναι μια καινούρια πολιτεία, που κατάφερε να αποβάλει όλα, 

όσα χώριζαν τα παλιά και σήμερα διατηρούμενα, κράτη και να αναδείξει, ως συνθετικά και 

συνεκτικά στοιχεία, τρεις απλές και ευχερώς αποδεκτές θέσεις. 

     ΠΙΣΤΗ στο Θεό όπως προσδιορίζεται από την πρώτη παράγραφο του συμβόλου της 

Χριστιανικής πίστεως «Πιστεύω εις έναν Θεό, πατέρα, παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και 

γης, ορατών τε πάντων και αοράτων». 

     Σ΄αυτό το μέρος της πίστεως χωρούν όλοι οι πολίτες των ΗΠΑ, μετά απ΄αυτό είναι 

ελεύθεροι να πιστεύουν ότι θέλουν. Κι΄ο Θεός ευλογεί τις ΗΠΑ. 
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     ΣΗΜΑΙΑ, στην οποία κάθε πολιτεία είναι ένα αστέρι. Αυτή η αστερόεσσα των 13 

αστεριών, έχει χωρέσει σε δύο αιώνες άλλα 39 και αν ο Θεός και οι ΗΠΑ θελήσουν, χωράει 

κι΄άλλα. Αυτή η Σημαία, όπου στήνεται, στέκει απρόσβλητη και προστατεύει όσους 

σκεπάζει, είτε πολίτες των ΠΗΑ, είτε εκζητούντες την προστασία της. Στο σύμβολο 

ΣΗΜΑΙΑ ενσωματώνονται οι έννοιες Ελευθερία – Δημοκρατία, Δικαιώματα και Καθήκον. 

     ΝΟΜΙΣΜΑ. Το δολάριο είναι το μόνο νόμισμα στον κόσμο, που εκδίδεται στο όνομα του 

Θεού, που ευλογεί τις ΗΠΑ (με την ψυχονοοτροπία τους «δικαιούνται» την ευλογία του). Όλοι 

όσοι συνιστούν τις ΗΠΑ, απ΄τον Πρόεδρο ως τον τελευταίο πολίτη, έχουν χρέος να 

δυναμώνουν συνεχώς το δολάριο και δικαίωμα να μετέχουν στη νομή των κερδών του. 

     Η αποδοχή αυτού του τρίπτυχου, σε συνδυασμό με την αποδοχή του συμφέροντος, όπως 

προαναφέρθηκε, περιγράφει και ορίζει το ενδιαφέρον των ΗΠΑ για τον εκτός των ΗΠΑ 

κόσμο. Πρακτικά πολύ ενωρίς οι ΗΠΑ έδωσαν τα μηνύματά τους. 

     Με τη Γαλλική Επανάσταση οι ΗΠΑ διατήρησαν ουδετερότητα, όμως το 1795 υπέγραψαν 

εμπορική συνθήκη με την Αγγλία, η οποία ήταν σε εμπόλεμο κατάσταση με τη Γαλλία, αυτή 

δυσαρεστήθηκε, οι ΗΠΑ επεξίωξαν να διαλύσουν την παρεξήγηση, αλλά το διευθυντήριο 

διατύπωσε υβριστικές για τις ΗΠΑ αξιώσεις. Οι ΗΠΑ δεν κήρυξαν τυπικώς πόλεμον, αλλά 

θαλάσσιες εχθροπραξίες διεξήχθησαν σοβαρές, μέχρις ότου ο Ναπολέων το 1800 αποδοκίμασε 

το διευθυντήριο, σταμάτησε τον πόλεμο και επώλησε τη Λουϊζιάνα (1803) στις ΗΠΑ. Οι ΗΠΑ 

δήλωναν πάντοτε ότι δεν αναμειγνύονται στις διενέξεις του παλιού κόσμου και τηρούν 

αυστηρή ουδετερότητα. Το 1812 η Αγγλία έχει επιβάλλει αποκλεισμό στην ηπειρωτική 

Ευρώπη και φυσικά με τις νηοψίες ζημιώνονται οι ουδέτεροι και δυσφορούν. Οι Άγγλοι όμως 

πέραν των νηοψιών εξετάζουν τα έγγραφα των πληρωμάτων, όποιοι δεν μπορούν να 

αποδείξουν πλήρως την αμερικανική υπηκοότητα απήγοντο ως Άγγλοι. Οι ΗΠΑ εκήρυξαν 

πόλεμο, που διεξήχθη στα σύνορα με τον Καναδά, στη θάλασσα αλλά και στις ΗΠΑ, όταν 

ισχυρός Αγγλικός στόλος έφθασε στις ΗΠΑ ενήργησε απόβαση, κατέλαβε την πρωτεύουσα 

και επυρπόλησε δημόσια κτίρια. Το 1814 ο πόλεμος έληξε, αφού σταμάτησε η αιτία 

(αποκλεισμός). 

     Η μοίρα των ΗΠΑ όμως, υπό τον Πλοίαρχο Stephen Decatur, έμεινε στη Μεσόγειο και 

όταν το 1815 Αλγερινοί πειρατές άρπαξαν ένα αμερικανικό σταροκάραβο με το πλήρωμα και 

δύο επιβάτιδες, η μοίρα απέκλεισε το λιμάνι του Αλγερίου και το βομβάρδιζε, ως ότου καράβι, 

φορτίο, πλήρωμα και επιβάτιδες αποδόθηκαν. 

     Η ίδια μοίρα ήταν στη Μεσόγειο και σ΄όλη τη διάρκεια του ελληνικού αγώνα 

Παλιγγενεσίας κι΄ο Πλοίαρχος ζήτησε την αγορά μιας εκ των νήσων ΚΕΑΣ, ΠΑΡΟΥ ή 
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ΜΗΛΟΥ για αμερικανική κτήση. Και τα τρία νησιά διαθέτουν όρμους καταλλήλους για 

Ναυτικές Βάσεις (υπάρχει κανείς που νομίζει ότι οι ΗΠΑ έμαθαν για τη ΣΟΥΔΑ, όταν η 

ΕΛΛΑΣ εντάχθηκε στο ΝΑΤΟ ;) 

     Το 1823 η Ιερά Συμμαχία ετοιμαζόταν να επέμβει για την καταστολή των εξεγέρσεων στις 

ισπανικές αποικίες. Όμως ο Πρόεδρος ΜΟΝΡΟ εξέπεμψε το δόγμα του, που ισχύει ακόμη «Οι 

ΗΠΑ δεν ανέχονται και δεν επιτρέπουν επέμβαση από άλλη ήπειρο στην Αμερική». 

     Για να μην, όμως, παρεξηγήσουν οι άλλες ήπειροι και θεωρήσουν, ως ισχύον και το 

αντίστροφο, αν μάλιστα το συνδύαζαν και με την περί ουδετερότητας υποθήκη του 

Ουάσιγκτον, ο Πρόεδρος Τζάκσον το 1830 διακήρυξε το αναφαίρετο δικαίωμα των ΗΠΑ «να 

επεμβαίνουν, όπου κρίνουν ότι πρέπει να προστατευθούν η Ελευθερία η Δημοκρατία και τα 

συμφέροντά τους (όπως αυτές τα εννοούν)». 

     Το Τέξας ανήκε στο Μεξικό, όπως εκεί εγκαταστάθηκαν αρκετοί πολίτες των ΗΠΑ, Η 

συμπεριφορά της Μεξικανικής κυβερνήσεως δεν τους άρεσε. Το 1836 κήρυξαν την επαρχία 

ανεξάρτητη, έδιωξαν τα Μεξικανικά στρατεύματα και κάλεσαν τις ΗΠΑ να καταλάβει την 

επαρχία. Επί οκτώ έτη οι ΗΠΑ το απέφυγαν τελικώς κήρυξαν την προσάρτηση. Το Μεξικό 

αντέδρασε και ακολούθησε πόλεμος. Αποτέλεσμα το Μεξικό παρεχώρησε το Τέξας, το Νέο 

Μεξικό, τη Γιούτα, τη Νεβάδα και τη Βόρεια Καλιφόρνια. 

     Σε 60 χρόνια οι 13 αποικίες/πολιτείες της ακτής του Ατλαντικού, συντονισμένες στο πνεύμα 

των πρωτοπόρων Βιργινίας και Μασαχουσέτης, έφτασαν στον Ειρηνικό. 

     Αυτή η προς τα έξω ανάπτυξη των ΗΠΑ, δεν αρκούσε να αμβλύνει τις εσωτερικές 

αντιφάσεις. Οι Βόρειες πολιτείες πουριτανικές, βιομηχανικές και εμπορικές δεν είχαν δούλους, 

δεν ανέχονταν κοινωνικές διακρίσεις, αλλά ήθελαν προστατευτικούς δασμούς και επομένως 

χρειάζονταν ισχυρή ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Οι νότιες λαϊκές, με παραγωγή μεγάλων 

κτημάτων, χρειάζονταν δούλους, επέβαλαν κοινωνικές διακρίσεις, δεν ανέχονταν το 

δασμολόγιο, που προστάτευε την παραγωγή των βορείων και φυσικά δεν ήθελαν ισχυρή 

ομοσπονδιακή εξουσία. Όταν το 1860 εξελέγη Πρόεδρος ο κηρυγμένος κατά της δουλείας 

Αβραάμ Λίνκολν, και πριν ακόμη ορκιστεί, οι υπέρμαχες της δουλείας νότιες πολιτείες 

κήρυξαν το χωρισμό και ακολούθησε ο εμφύλιος πόλεμος (1861-1865). Όταν τελείωσε είχαν 

πεθάνει 700.000 άνδρες και από τις δύο πλευρές. Οι δαπάνες έφθασαν τα 40 δις δολάρια (τότε). 

Οι Μαύροι κατά το γράμμα του νόμου ελευθερώθηκαν. Οι λευκοί του νότου έχασαν το 

δικαίωμα ψήφου και έφτασε το 1876 για να αποκατασταθούν. 

     Ο Λίνκολν δολοφονήθηκε λίγες ημέρες (1865) μετά την επικράτηση των απόψεών του. Η 

ρύμη της αναπτύξεως και επεκτάσεως δεν έλειψε από τις ΗΠΑ. Ο ατμός και το κάρβουνο 

έδωσαν συγκοινωνίες και βιομηχανία. Μετανάστες με την ίδια δίψα των πρώτων αποίκων, 

έθρεψαν ίδιες ελπίδες και όνειρα, αποδέχθηκαν τις ίδιες αρχές, ενστερνίστηκαν την ίδια 

νοοτροπία, ορκίστηκαν στην ίδια σημαία και την υπηρέτησαν με μεγαλύτερη πίστη, 

αφομοιώθηκαν, ενσωματώθηκαν και έγιναν υπερήφανοι πολίτες των ΗΠΑ. Η μεγάλη 

ομοσπονδιακή πολιτεία δεν τους στέρησε το δικαίωμα να θυμούνται τον τόπο τους, αντίθετα 

τους καθοδηγεί και τους βοηθά να κρατούν γλώσσα, έθιμα, γιορτές και δεσμούς, αρκεί να μην 

μπερδεύουν το χθες με το τώρα και προ παντός με το αύριο. Το σήμερα και το αύριο είναι της 

αστερόεσσας, της διακηρύξεως της ανεξαρτησίας, της ημέρας των ευχαριστιών και του Θεού 

που ευλογεί την Αμερική (των ΗΠΑ). 

     Πριν οι ΗΠΑ φθάσουν στην αναγκαστική(;) όπως νομίζουμε εμπλοκή τους στους 

παγκόσμιους πολέμους (Α΄και Β΄), πρόλαβαν μέσα στην απομόνωσή τους να αγοράσουν την 

Αλάσκα το 1867, όχι πως την χρειάζονταν, αλλά, επειδή οι ρώσοι την πούλαγαν μη βρεθεί 

κάποιος άλλος και την πάρει. Το 1881 και το 1895 έκοψαν το βήχα Γερμανών και Άγγλων 

αντίστοιχα, όταν θέλησαν να αγνοήσουν το δόγμα Μονρό. Το 1898, όταν οι Ισπανοί με σκληρά 

αντίποινα αντιμετώπιζαν τις Κουβανικές Επαναστάσεις, αναμίχθηκαν υποστηρίζοντας 

εμφανώς τους επαναστάτες. Μια έκρηξις σε πλοίο των ΗΠΑ, κοντά στην Κούβα, θεωρήθηκε 

ισπανική πρόκληση (συνωμοσία) και άρχισε ο πόλεμος. Κούβα και Φιλιππίνες (Ειρηνικός) 
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κατελήφθησαν από τις ΗΠΑ, δύο Ισπανικοί στόλοι κατεστράφησαν και η Ισπανία υπέγραψε 

ειρήνη, παραχωρούσα ανεξαρτησία στην Κούβα και εκχωρούσα Φιλιππίνες, Γκουάμ και 

Πορτορίκο στις ΗΠΑ. Με την προσθήκη των Φιλιππίνων φάρδυνε πολύ ο χώρος συμφερόντων 

των ΗΠΑ και ήταν ανάγκη να συντομευθεί ο δρόμος Ατλαντικού – Ειρηνικού. Οι ΗΠΑ 

προνοητικές έχουν επιβάλλει την ίδρυση της Δημοκρατίας του Παναμά δια χωρισμού από την 

Κολομβία. Ο Παναμάς ευγνώμων εκχωρεί το 1904 στις ΗΠΑ λωρίδα πλάτους 18 χλμ, όπου 

κατασκευάζεται η ομώνυμη διώρυγα, η οποία από το 1913 ενώνει τους δύο Ωκεανούς. 

     Το 1900 κατά την επανάσταση των  Boxers στην Κίνα, οι ΗΠΑ αρχικώς παρέμειναν 

αδρανείς και απαίτησαν ανάλογον στάσιν από τις λοιπές ενδιαφερόμενες δυνάμεις κατά το 

πνεύμα του δόγματος Μονρό. Όταν όμως οι άλλοι αποφάσισαν να παρέμβουν τους 

υπερκέρασε εις προθυμίαν και μέγεθος συμμετοχής με τη δήλωση «Όταν συμβαίνουν 

γεγονότα διεθνούς ενδιαφέροντος και έχεις συμφέροντα, οφείλεις να παρίστασαι για να 

προστατεύεις τα συμφέροντά σου». Άλλωστε και το 1854 όταν η Ιαπωνία δυστροπούσε 

παρεμποδίζουσα το εμπόριο των ΗΠΑ, με δυναμική παρέμβαση υποχρέωσε την Ιαπωνία να 

ανοίξει τυς λιμένες της. 

     Ως προέκτασις της αντιλήψεως του δόγματος Μονρό το 1902 εμφανίστηκε η 

κίνησις ABC (Αργεντινή – Βραζιλία – Χιλή), στην οποίαν προστέθηκε και η Ουρουγουάη. 

Εμφανής σκοπός της κινήσεως η αποφυγή των συγκρούσεων μεταξύ τους, κρυφός και άδηλος 

όμως η κοινή στάση για αποτροπή παρεμβάσεων των ΗΠΑ εις το εσωτερικό των υπόλοιπων 

χωρών της Αμερικής. Τι πέτυχε η ABC μια δήλωση των ΗΠΑ το 1921 για διακοπή της 

στρατιωτικής κατοχής της Δομινικανής Δημοκρατίας και μια ελπίδα συσπειρώσεως των 

κρατών της Λατινικής Αμερικής, η οποία τελικώς εξελίχθηκε στην Παναμερικανική Ένωση. 

     Η ιστορία από το 1914 ως σήμερα είναι γνωστή, η συμμετοχή των ΗΠΑ στα διατρέξαντα 

επίσης. Επισημαίνονται μόνον δύο ορίζουσαι την αντίληψη των ΗΠΑ δια τη διαχείριση των 

διεθνών θεμάτων. 

     Στη λήξη του Α΄ΠΠ με τη διακήρυξη του Προέδρου Ουίλσον, την επίβλεψη και βάσει του 

σχεδίου του, ιδρύεται η ΚΤΕ. Το Κογκρέσο δεν επικυρώνει την συμμετοχή των ΗΠΑ. Παρά 

ταύτα οι ΗΠΑ πατρονάρουν την ΚΤΕ και τελικώς στηρίζουν ακόμη και την είσοδο της ΕΣΣΔ 

σ΄αυτήν. Ο Β΄ΠΠ την θέτει στο περιθώριο και τελικώς καταλύεται το 1945 κληροδοτούσα την 

οργάνωση (κατ΄αρχήν), την εμπειρία και τους 300.000 τόμους συνθηκών, συμβάσεων και 

πράξεων διεθνούς δικαίου στον, ιδρυθέντα εν τω μεταξύ ΟΗΕ. Ο ΟΗΕ συμπλήρωσε ήδη 60 

χρόνια. Οι ΗΠΑ τον στήριξαν, τον αξιοποίησαν, τον χρησιμοποίησαν, τον εκμεταλλεύθηκαν, 

ως τον πόλεμο του Κόλπου (1990-91) και τις επεμβάσεις στην Γιουγκοσλαβία. Ήδη, από την 

κατάρρευση της ΕΣΣΔ, ο μεγάλος αντίπαλος έχει παρέλθει, οι ΗΠΑ πλέον άνευ φραγμών 

βλέπουν όλο τον κόσμο ανοικτό και είναι έτοιμες να ρυθμίσουν τα παγκόσμια κοινά. Η 

χρησιμότητα του ΟΗΕ, συζητείται, το μέλλον του είναι πλέον αβέβαιο και ίσως σύντομα 

εκμετρήσει τον βίον.  Τί θα ακολουθήσει ; 

     Σ΄αυτό το κείμενο οι ΘΕΣΕΙΣ δεν θα πάρουν ΘΕΣΗ κρίσεως και σχολιασμού των έργων 

και ημερών των ΗΠΑ. Εκτιμούν ότι η παράθεσις αυτών των, προ πολέμου ΙΡΑΚ, στοιχείων, 

δίνει ένα χρονικό βάθος αξιολογήσεως και ερμηνείας αρκετών ενεργειών των ΗΠΑ, ώστε να 

οδηγηθεί ο επιθυμών σε κρίσεις. Οι ΘΕΣΕΙΣ επιμένουν μόνον στην άποψη, πως οι ΗΠΑ ποτέ 

δεν κρύβουν, πιστεύουν στην ορθότητα όσων διαπράττουν και βεβαίως στην αρχή «το ορθόν 

είναι πάντοτε συμφέρον, αλλά το συμφερότερον είναι πάντοτε ορθότερον» και προφανώς το 

ορθότατον θα ήταν η ανάπλασις του κόσμου στο συνδυασμένο πρότυπο Μασαχουσέτης και 

Βιρτζίνιας. 
  

 


